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 متأهل زن  یاندر دانشجو ییزناشو یتو رضا یبا خرسند یبستگدل  یهاسبک رابطه 

: مهمقد

 ها رابطه   فرهنگ  خرده  ینا  یاعضا   ی  . رابطهگیرد  یدر بر م  را  است که دست کم سه نسل  یعیطب   یاجتماع   سیستم  یک،  1خانواده

جهان و    به  شده راجع  یمشترک و درون  یا  ها و فرضه  ادارک  یخچه ی مشترک،است که عمدتا بر اساس تار  یهو چند ال  ی عمیقا

افرادنظام خانواده . در  (1)  اهداف مشترک بنا نهاده شده است   و   یرپاد  یرومند،ن  3یجانی ه  2های  بستگیدلو    یقعال  یله یبه وس  ، 

مزبور  یق  زمان کاسته شود، اما باز هم عال  یدر طها    بستگیدلو    ین عالیقشدت ا. ممکن است از  یافته اند   یوندپ   یکدیگربا    متقابل

 .  (2) خود ادامه خواهند داد یبه بقا 4یدر سراسر زندگ

انسان  یف بدون خانواده قابل تعر  ،. در واقع فرد می کندسپری    یو در درون خانواده خاص  یژه و  یطیرا با شرا  5ی دوران کودک  ی هر 

روی فرد   یو نوجوان  یخود را در زمان کودک  یرکه تأث  یفرد است مکان  یتهو  یریگ  کانون شکل  ی،خانواده اصل  یو به عبارت  یستن

  .( 3)  دهد  ینشان م  6ییزناشو  یکند، در زندگ یرا ترک م  یکه خانوادة اصل  یها و زمان  از سال  پسرا    یرتأث  ینفرد ا  ینگذارد و ا  یم

  ، زناشویی  یزهارضای غر  یعی،نشاط طب   ی،شبختیش، خوکانون آسا  یک آمدن    ید برای پد   ی خانواده، فرصت  یلازدواج و تشکاز طرفی  

به    .(4)  است  یمتعال   ی به هدف  یدنبرای رس  فرد،  ومددکاری و سرانجام امتزاج د،  تعاون،  مندی از محبت بهره  ی، لذت بردن از زندگ

 1969  سال  در  ی آن رابالب، مفهومی که  است  بستگیدل فردی، سبک    ینعوامل مؤثر در تعامالت ب  یناز مهمتر  یکیرسد    ینظر م

  1987  ،10یورزن و شا، ه1986،  9، جانسون1985،  8ین ما  ،1978،  7اینزورث  حوزه مانند:   ین ا  یگرپردازان د  یهسپس نظر  مطرح کرد. 

امن  یج، ، به تدر1990،  11لومیو بارتو  و الگوهای  را    یم مفاه  ینا  ی، در دوران بزرگسال  یگر در روابط مهم د  یت جوییبا مشاهده ادامه 

 ثیرات پردازد و تأ   یدر روان انسان م  یتبه امن  یازنشدن ن  یابر آورده شدن    یرتأث  و  پژوهش ها به وضوح به نقش  ینا   ؛دادند  گسترش

 (.  6و   5) کند  یم  یبررس یتا بزرگسال یآن را از کودک یروانشناخت

  بستگی دلسبک    . می دهد  یحرا توض  ا(دوسوگر  _مضطرب  ی و ، اجتنابیمنا)  ی و بزرگسال  یدر نوجوان  بستگیدلسبک    ینچند  ی بالب

امن دارای  بستگیدل یگرد  یمضر است. از طرف  یکه بر الگوهای درون کاری ناامن استوار است و برای سازگاری روانشناخت ربمضط

اینزورث(7)  نوجوان است  ی اثر مثبت بر سالمت روان ابداع موقع  ین( بر هم1978)  .   یص برای تشخ  یشیآزما  یتیاساس، موفق به 

زن  اه  ،روند  ین. در ادامه ا(8) کرد یکو دوسوگرا را تفک  یاجتناب یمن، ا بستگی دلانواع روابط کودک و مراقب وی گشت و سه سبک 

ش رد1987)  یورو  به  موفق  کل  بستگیدل سبک    سه  یابی (  طور  به  شدند.  بزرگساالن  روابط  حاک  یدر  که   یشواهد  است،  آن  از 

اکثر افراد معتقدند    (.9)  است  ی )عاشقانه( در بزرگسال  یکده قدرتمندی برای روابط رمانتکنن  ینیب   یشکودک پ   بستگیدلخاطرات  

الزم برای بهره بردن از    یصه هایاز خص  یاست که شادکام  ینانسان دارد. آنچه مهم است ا  یدر زندگ  یکه شاد بودن نقش مهم

  هستند  ی منف  یجاناته  یو مثبت و اضطراب و افسردگ  یندخوشا  یجان هایاست. شادی از جمله ه  یزندگ  یفیتو ارتقای ک  یزندگ

تالش و برنامه   یدبه آن با یدنداند و معتقد است که برای رس ی هر انسان م یعی شادی را حق مسلم و طب( 2002) 12یگمن. سل(10)
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واقع  یزیر او شادی  و در  ی کرد.  قابل حصول  داند  دسترس  را  آن  می  واقع  و  عنـوان  به  زندگـ  یتیرا  روابط    یرینرا ش  یکه  و  تر 

شادی انسان، برقراری و حفظ روابط    یزاناز عوامل مؤثر در م  یکی  رسد   ی به نظر م  می داند  ،می کند  ی را سرشــار و غن  ی انســان

ازدواج    یبر روی اثربخش  یشترب  ینه زم  یندر ا  یقاتکه تحق  ریاست. بطو  یدارمداوم و پا   یفردی منسجم و داشتن تماس اجتماع   ینب

 .  (11) متمرکز بوده است یی زناشو یو زندگ 

می  باعث    یاست. مؤلفه عاطف  یو اجتماع  یشناخت  ی،های عاطف  دارای مؤلفه  یاعتقاد دارند که، شادکام   یز( ن1995)  1ینرو دا  مایرز

خلق   شود نظر  از  همواره  فرد  اجتماع   یکه  مؤلفه  باشد.  خوشحال  و  اجتماع   یشاد  روابط  گسترش  د  یموجب  افزا  یگرانبا    یش و 

روزمره را طوری    یع خود را داشته و وقا  یژهتفکر و پردازش و  یفرد نوع  شود  یموجب م  یشود و مؤلفه شناخت  یم   یاجتماع   یتحما

تفس  یرتعب ب  یرو  باشد  ینیکند که خوش  داشته  دنبال  به  را  کلبه ط  .(12)   وی  ارتباط  و خرسندی  شادی  یش افزا  یور    یدر گرو 

  باشد   یلشادی و نشاط برای افراد دخ  یجاددر ا  یتواندم  ییزناشو  یتاز آن رضا  یشترو ب  ییزناشو  یاست و زندگ  یگرانمنسجم با د

(13)  .( میرزایی  و  گراوند  پژوهش  به  توان  می  رابطه  که  1396در همین  داد  نشان  محققین  این  پژوهش  نتایج  کرد.  اشاره  که  ( 

آنان موثر    ییزناشو  یتبر رضا  یلهوس  ین گذار بوده و بد  یرتاث  ییتواند بر ادراک عشق در روابط زناشو  ی افراد م  بستگیدل  هایسبک 

 . ( 14) باشد

نیست که   پوشیده  زناشوابر کسی  رابطه  و  ازدواج  به  استحکام خانواده  و  بن  یدارپا  ییستواری  هرگونه    یعنیدارد.    یبستگ  یادینو 

بقاء و دوام خانواده    کند، یزوج ها را مختل م  یازدواج موفق، عالوه بر آن که آرامش درون  یکنبود    یا  ییزناشو  خرسندیتزلزل در  

مشترک    یمواقع از زندگ  یشتراست که در آن زن و شوهر در ب  یتی، وضعییزناشو  خرسندیدهد.    یقرار م  یددر معرض تهد  یزرا ن

جنبه های   و لذت تجربه شده از طرف همسر با در نظر گرفتن همه  یت. احساس رضاکنند می  و خشنودی  یخود احساس خوشبخت

  به   اوقات  گاهی  متأسفانه  ولی  است  فرد  برای  خشنودی  از  منبعی  به عنوان  ازدواج معموالً  .(15)  شده است   یمعرف  ییزناشو  یزندگ

  یتمندیرضا  . 1مؤثر است:    ینزوج  ییزناشو  خرسندیمعتقد است که سه عامل مهم در    بالبی.  می شود  تبدیل   ناکامی   از  منبعی

از   .2  ین،والد  ییزناشو بودن  مند  کودک  یکبهره  و خوش  یدوره  شادی  با  با   .3  ی،همراه  تعارض  و  رابطه   مادر.نداشتن کشمکش 

   . (16) مشترک زن و شوهر استوار باشد  یبراساس محبت، همکاری، همدردی، تفاهم، گذشت، فداکاری متقابل و زندگ   یدبا  ییزناشو

  ییزناشو  یترضاخرسندی و    ی، جنس  یتو رضا  بستگی دل  هایسبککه،  ( در پژوهش خود نشان دادند  1396حسینی و همکاران )

  می شود سبب کمرنگ شدن خرسندی در زندگی زوجین  نبود آن،  یکی از مواردی که    سوی دیگر،از    . (17)  کند  یم   ینیب  یشرا پ 

رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم  موسوم به رضایت زناشویی می باشد.  پدیده ای  

دانند که رابطه مناسب بین زن و شوهر  پیامد توافق زناشویی می  بودن احساس شادمانی و رضایت دارند. رضایت مندی زناشویی را

دهد. همچنین رضایت زناشویی  کند. در واقع، رضایتمندی زناشویی، یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می   را توصیف می

نظریه چرخه زندگی    هراستا می توان ب  . در همین(18)  و پایداری رابطه است  لذتترین مفاهیم برای تعیین میزان   یکی از گسترده

زناشویی اشاره کرد. شواهد حاکی از آن است که در ازدواج، دوره های خاصی وجود دارد که سطح رضایتمندی پایین تر از سایر  

 (.  19) دوره هاست

ت نظریه چرخه زندگی زناشویی با تقسیم بندی مراحل زندگی و تغییرات و تنش ها و نقش های خاص در هر مرحله به بررسی تفاو

ها در سطح رضایتمندی زناشویی که از تغییرات دوره های مختلف است می پردازد. پژوهشگران نشان داده اند که رضایت زناشویی  

سال کاهش    10-20است که در آن رضایت از ازدواج در طول سال های اول زندگی زوجین باال است و سپس به مدت    Uبه شکل  
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ب ( مبین این مطلب است که بین رضایت،  1393پژوهش رجبی و همکارانش ).  اال می رودپیدا می کند و دوباره در سنین پیری 

زناشویی و   رابطه معناداری  وجود دارد  بستگیدل  هایسبکتعارضات  ا  .(20)  زوجین  اهم  ینبا  و   یشگیریپ   یتوصف به وضوح، 

در   شناسا  یی زناشو  مسائلمداخله  همچن  ییبا  و  آن  بر  مؤثر  در    یتاهم  ینعوامل  آن  نقش  به  توجه  با  کودک،  و  مادر  ارتباط 

یافته و    یج نتا  یی، و روابط زناشو  ی اثر آن در بزرگسال  یو بررس  ،بستگیدلو مشخص شدن سبک    یت شخص  یریگ  و شکل   یبزرگسال

  و ضرورت  یتاهم  همچنین،  و ضروری باشد.   تیبا اهم  یار بس  تواند  یپژوهش هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ کاربردی م   ین ا  های

کمک می کند.  از سوی دیگر؛    زوج ها  ییارتباط سالم و سازنده در روابط زناشو  یجاداهایی از این دست در این است که به    پژوهش

افراد و شناساندن    یبه شادکام   یشترتوجه ب  و  ،یمنا  بستگیدلازدواج و سوق دادن آن به سبک    درافراد    بستگیدلسبک    ییشناسا

بر این اساس و با توجه به مطالب گفته   .سبب می شودرا    زندگی زناشویی زوجینبه    یشترنشاط ب،  خرسندیبه    یدنهای رس  راه

مورد   زن متاهل یاندر دانشجو  ییزناشو  یتو رضا  یبا خرسند  را  بستگی دل  هایسبک رابطه پژوهش حاضر این است که    هدفشده  

   بررسی قرار دهد. 

 

 : پژوهشروش  

نفـر انتخـاب شـدند.   200نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر به تعـداد    پژوهش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.  روش

گشـت.  از نوع در دسـترس انتخـاب یریروش نمونه گهمچنین  .انجام شد  کوکران  گزینش افراد براساس فرمول تعیین حجم نمونه

 تحصـیل  مشغول  1396-97  اسالمی واحد کرج در سال  آزاد  دانشگاه  متاهل  زن  تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان  آماری  جامعه

 عبارت بودند از:  پژوهشابزار     بودند.

( ساخته شـده 1987بزرگساالن توسط هازن و شیور )  بستگیدلپرسشنامه سبک  :    1بزرگساالن  بستگیدلپرسشنامه سبک  .1

 1ای )خیلی کم تا خیلی زیاد( و هر ماده دارای ارزشی بـین گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه  15است. این مقیاس دارای  

دیگران رابطـه صـمیمی است. با سؤاالتی مانند: )از اینکه به دیگران نزدیک شوم، احساس ناراحتی می کنم. من دوست دارم با    5تا  

( 1سنجد. مولفه های پرسشنامه عبارتنـد از: را می  بستگیدلداشته باشم، ولی دیگران به رابطه صمیمی با من تمایل ندارند( سبک  

 =5= خیلـی کـم و  1بصورت طیف لیکرت پنج گانه )  . روش نمره گذاری15تا    11( دوسوگرا:  3   10تا    6( ایمن:  2   5تا    1اجتنابی:  

های به دسـت آمـده را جمـع کـرده و سـپس بـر نمره ،تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه. برای  می باشدخیلی زیاد(  

در  بسـتگیدل: میـزان 25تـا  15نمره بین    خواهد بود.  75و حداکثر    15حداقل امتیاز ممکن    .انجام می شودقضاوت    نمراتاساس  

در حـد   بسـتگیدل: میـزان  50در حد متوسطی می باشد. نمره باالتر از    بستگیدل: میزان  50ات  25حد پایینی می باشد. نمره بین  

تمـام ابعـاد پرسشـنامه  یگاتمن برا یمهدو ن یبکرونباخ و ضر یآلفا یزان( نشان دادند که م21و همکاران )  2تاسکا.  باالیی می باشد

تمام ابعاد   یبا فاصله برا  یینمرات باز آزما  یاست. همبستگ  8/0با عامل مربوطه باالتر از    یههر گو  یاست و همبـــستگ  7/0باالتر از  

پرسشنامه  ییروا یزن یرانکرد. در داخل ا  یدپرسشنامه را تائ  یعامل  4ساختار    یدی،تائ  یعامل  یلتحل  یجبه دست آمد. نتا  7/0باالتر از  

کرونبـاخ  یپرسشنامه از روش آلفا یایی( پا22و همکاران )  یشده است. در پژوهش موذن  ییدحوزه تأ   ینو متخصصان ا  یدتوسط اسات

 .به دست آمده است 79/0

پرسشـنامه خرسـندی زناشـویی را سـاختند، مقیـاس  1973 در سـال 1ازرین، ناستر و جونز:    3پرسشنامه خرسندی زناشویی.2

 
1 Adult Attachment Style Questionnaire 

2 Tasca 

3 Marital Happiness Questionnaire 
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خرسندی زناشویی به اندازه گیری سطح خرسندی زناشویی در زمان اجرای پرسشنامه می پردازد. این مقیاس براساس طیف درجه 

 بندی از کامال ناخرسند تا کامال خرسند است و برای مشخص نمودن مسئولیت ها و تعیین میـزان خرسـندی زن و شـوهر مناسـب

عبارتی شامل مسئولیت نسبت به خانواده، پرورش و تربیت فرزندان فعالیت اجتماعی، پول، ارتباط کالمی )گفت و   10است. این ابزار

شغلی، استقالل خود، استقالل همسـر و در نهایـت خرسـندی  /روابط جسمی زوجین، پیشرفت تحصیلیشنود(، ارتباط غیر کالمی،  

رسندی زناشویی بصورت دو گویه با شدت یک الی ده می باشد. یک به معنی کامال ناخرسـند و کلی است. نمره گذاری پرسشنامه خ

نشان می دهد که تعداد نمونه مورد مطالعه برای تجزیه و   981/0ده به معنای کامال خرسند می باشد. شاخص کیفیت نمونه گیری  

اعتماد کرد. پایایی به دسـت آمـده بـرای پرسشـنامه مـورد   تحلیل و تحلیل عاملی کافی بوده است و می توان به نتایج بدست آمده

به دست آمد که نشان دهنده پایایی خیلی باال برای این پرسشنامه بوده و می تـوان در   981/0مطالعه براساس روش آلفای کرونباخ  

یان آن چـرخش واریمـاکس و براساس روش تحلیل مولفه های اصلی و از م انجام کارهای پژوهشی و مشاوره ای از آن استفاده کرد.

. که نشـان دهنـده می کندصد واریانس کل آزمون را تبیین  در  34/87بار چرخش یک عامل پرسشنامه استخراج شد که    25بعد از  

استفاده شـد و   40/0یک دست بودن محتوای پرسشنامه است. برای بررسی رابطه هر سوال با نمره کل آزمون از ضریب همبستگی  

با کل آزمون داشتند و هیچ سوالی حذف نشد. براساس هنجار درصدی  40/0سشنامه ضریب همبستگی بیشتر از همه سوال های پر

در صد افـراد متاهـل خرسـندی زناشـویی   90به دست آورد، یعنی اینکه از    40می توان گفت که کسی که در این پرسشنامه نمره  

ده ایـن اسـت کـه آزمـودنی از نظـر خرسـندی زناشـویی در مقولـه هندبیشتری دارد و همین نمره براساس هنجار مقوله ای نشان  

خرسندی زناشویی خیلی باال یا خیلی زیاد قرار میگیرد. در این پرسشنامه نمره باال نشان دهنده خرسندی زناشویی بیشـتر )بـاالتر( 

 .(23) است

 و همکـارش  3آن توسـط اولسـون  یسـؤال  47که فـرم    یچانر  ییزناشو  یترضا  پرسشنامه:    2یچانر  ییزناشو  یتپرسشنامه رضا.3

حـل  یی،ارتبـاط زناشـو یتی،شخص یل، مساییزناشو یترضا ی،است که عبارتند از: پاسخ قرار داد  یاسمق  12شد شامل    یه(، ته24)

مساوات   یبستگان و دوستان، نقش ها  ن،ازدواج و فرزندا  یی،مربوط به اوقات فراغت، روابط زناشو  یها  یتفعال  ی،تعارض، نظارت مال

است(  یکرتنگرش سنج از نوع ل یک)که در اصل  یا ینهابزار به صورت پنج گز ینساخته شده است. ا  یدتیعق  یریو جهت گ  یطلب

داده ز یـاتـا پـنج امت یـکاز یکدر نظرگرفته شده است )کامال موافق، موافق، نه موافق و نه مخالف، مخالف، کامال مخالف(، که به هر

و  یـیناز پرسشـنامه اصـالح شـده توافـق بـا آ یاس،مق ین: سواالت ایآرمان یفپرسشنامه عبارتند از: تحر ینا  یها  یسشود. مقا  یم

 یاجتمـاع   یدهپسـند  یرا در پاسخ به سواالت بر اساس رفتارها  ینزوج  یشگرا  یاس،مق  ینباشد.ا  ی( م1967ادموند )  ییرسوم زناشو

 یترضـا یاس،مق ین: اییزناشو یتاست. رضا ییدرباره رابطه زناشو ینانهواقع ب یرکند. نمره باال نشان دهنده رابطه غ   یم  یریاندازه گ

 یهـا یـتفعال ی،مـال یریتحل تعارض، مـد  یی،ارتباط زناشو  یتی،شامل: موضوعات شخص  ییجنبه رابطه زناشو  10و انطباق افراد با  

 یـریرا انـدازه گ یمـذهب یـریو جهت گ یمساوات طلب یو دوستان، نقش ها قوامفرزندان، اازدواج و   یی،اوقات فراغت، روابط زناشو

احساسات، نگرش ها و اعتقادات شخص نسبت بـه   یاس،مق  ینباال است. ارتباطات: ا  ییزناشو  یتکند. نمره باال نشان دهنده رضا  یم

از سـطح و نـوع ارتبـاط در   یتو رضـا  وهرزن و شـ یاهسنجد. نمره باال، نشـان دهنـده آگـ  یرا م  ییروابط زناشو  یو چگونگ  یزانم

نگرش ها، احساسات و اعتقادات   یاس،مق  یناز ارتباط است. حل تعارض: ا  یتنشان دهنده فقدان رضا  یین،روابطشان است. و نمره پا

باال نشان  رهکند. نم یم یابیدادن به جر و بحث ها، ارز  یانرا در پا  ینزوج  یروش ها  یزحل تعارض و ن  یاهمسر را در بوجود آوردن  

 
1.Azrin, Nester & Jones 

2 Enrich Marital Satisfaction Questionnaire 

3 Olson 



 متأهل زن  یاندر دانشجو ییزناشو یتو رضا یبا خرسند یبستگدل  یهاسبک رابطه 

حل  یوهاز ش یتنشان دهنده عدم رضا  یین،است و نمره پا  ییدرباره تعارضات موجود در روابط زناشو  یانهواقع گرا  یدهنده نگرش ها

 یترضـا  ،یآرمـان  یـفتحر  یهـا  یـاسخرده مق  یبراو همکاران،    درگزارش اولسون  «یچنامه انر»پرسش  یآلفا  ضریب  تعارضات است.

 ی،پـرور فرزند ، فرزندان وییرابطه زناشو  ،اوقات فراغت  یها  یتفعال  ی،مال  یریت، مدحل تعارض  ، ارتباط،یتیشخص  یلمسا  یی،زناشو

، 81/0، 48/0،  74/0،  75/0،  68/0،  73/0،  81/0  ،9/0  :قـرار اسـت  یـناز ا  یـببـه  ترت  یمساوات طلبـ  یخانواده ودوستان، نقش ها

 ( تـا یمساوات طلبـ  ینقش ها  ی)برا  68/0  متفاوت از  یقتحق  یندرچند  یچانر  یها  یاسخرده مق  یآلفا  یبضر  71/0،   72/0،  77/0

 یـتفعال ی)بـرا 77/0 ینهفتـه بـ 4نامه در فاصله پرسش بازآزماییبوده است. اعتبار  79/0  یانگین( با مییزناشو  یترضا  ی)برا  86/0

بـار   یناولـ  ن. درکشـورما(24)  بـوده اسـت  86/0  یـانگین( بـا میآرمـان  یـفوتحر  ییروابط زناشو  ی)برا  92/0اوقات فراغت( تا    یها

کـرده اسـت.   ش/. محاسـبه وگـزار95فـرم کوتـاه    یوبرا  93/0فرم بلند    یآزمون رابرا  یدرون  ی، همبستگ1373  در سال  یمانیانسل

کرونباخ کـه  یآلفا یبوسالمت روان« ضر ییزناشو یاز زندگ  یترضا  یانم  یبا عنوان »بررس  ی، در پژوهش1375در سال    یرخشتیم

 کرونبـاخ  یآلفـا یبنفر از افراد نمونه انجام داده است کـه ضـر 60 یبر رو تست است را  یدرون  ینشان دهنده اعتبار وثبات وهمسان

 . (25)  مطلوب بودبه دست آمده است که  92/0

 

 :  یافته ها

  30تا    25  یندرصد ب  1/29سال،    25تا    20  ینب  شرکت کنندگاندرصد    3/13،  نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر  200  بین  از

  45از    یشتردرصد ب  4/6سال و    45تا    40  یندرصد ب  4/7،  سال  40تا    35  یندرصد ب  3/16سال،    35تا    30  یندرصد ب  1/25سال،  

اند. داشته  سن  شرکت  درصد    2/20  همچنین  سال  تحصیالتاز  دارای  و    33،  دیپلم  کنندگان  دیپلم  فوق  درصد    9/37درصد 

  درصد در مقطع دکتری مشغول تحصیل بودند. 9/8لیسانس و 

 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق-داری آزمون کولموگروفسطوح معنی.  1جدول  

Table 1. Significant levels of Kolmogorov-Smirnov test for the research variables 

سطح معنی  وضعیت 

 داری

 متغیر 

 بستگیدلسبک  089/0 نرمال

 خرسندی زناشویی 085/0 نرمال

 رضایت زناشویی 092/0 نرمال

از   یشترب  یرهامتغ  برای تمام  دارییسطوح معناسمیرنف مشخص شد  -در بررسی نرمال بودن متغیر ها توسط آزمون کولموگروف

مانند    یکپارامتر  یاز ازمون ها  یدبا  یقتحق  فرضیه  آزمون  ینرمال هستند و لذا برا  یعتوز  یدارا  یقتحق  یرهایاست. لذا، متغ  05/0

 استفاده کرد. یرسونپ  یهمبستگ

 

 



 ها  آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسنتایج   .2جدول  

Table 2. Results Levine test to investigate the homogeneity of variances 

 متغیرها 
 آماره آزمون 

(F) 

 1درجه آزادی

 )بین گروهی(

 2درجه آزادی

 )خطا(

 داری سطح معنی

(Sig ) 

 518/0 58 1 422/0 رضایت زناشویی

 115/0 58 1 562/2 خرسندی زناشویی

بستگی دل  هایسبک   362/2 1 58 130/0 

ها  : واریانسoHهای نمرات متغیرهای مورد مطالعه، با تعیین دو فرضیه، از آزمون لوین استفاده شد.  بررسی همگنی واریانس  برای  

، مقادیر به دست  می دهدنشان    باال  همانطور که نتایج جدول ها همگن )همسان( هستند.  : واریانس1Hهمگن )همسان( نیستند.  

آماره  برای  آلفای    Fهای  آمده  سطح  در  لوین،  ) معنی  ، α=05/0آزمون  نیستند  فرض  P>05/0دار  لذا   ،)oH    ناهمگنی بر  دال 

اصلی    صحت فرضیه  یبرای بررس  ها برقرار است.گیرد، بنابراین فرض همگنی واریانسمورد تایید قرار می  1Hها رد و فرض  واریانس

بدست بیاید،    05/0با توجه به نتیجه این ازمون اگر سطح معنی داری کمتر از    شد از ازمون همسبستگی پیرسون استفاده    پژوهش

 ( قابل بررسی است: 3. این نتیجه در جدول زیر ) این نتیجه حاصل می شود که بین دو متغیر ارتباط معنی داری وجود دارد

 

 یرسونپ  یهمسبستگنتایج آزمون    .3جدول  

Table 3. Pearson Correlation Test Results 

 تغیر نوع م 
  بستگیدلسبک  

 اجتنابی

سبک  

  بستگیدل

 ایمن 

  بستگیدلسبک  

 دوسوگرا

  خرسندی

 زناشویی

 -050/0 161/0 **-305/0 ضریب همبستگی

 571/0 062/0 000/0 سطح معنی داری

 130 135 135 تعداد 

رضایت 

 زناشویی

 -138/0 **200/0 *-183/0 ضریب همبستگی

 075/0 007/0 015/0 سطح معنی داری

 167 180 175 تعداد 

  اجتنابی با خرسندی زناشویی رابطه معنی داری   بستگیدلبین سبک  می توان گفت    3جدول  نتایج بدست آمده در قالب  براساس  

رضایت  اجتنابی با    بستگیدل(. الزم به ذکر است که بین سبک  05/0وجود دارد )به دلیل کمتر بودن سطح معنی داری از    منفی

رابطه معنی    رضایت زناشوییایمن با    بستگیدلالزم به ذکر است که بین سبک  همچنین  رابطه معنی داری وجود دارد.    زناشویی

 (.  05/0داری وجود دارد )به دلیل کمتر بودن سطح معنی داری از 

 



 متغیر ها مقادیر همبستگی و ضریب تعیین  . 4جدول  

Table 4. Correlation values & coefficients of determination of variables 

ضریب  

 همبستگی

اماره دوربین  انحراف استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین 

 واتسون 

336/0 113/0 091/0 5467/0 56/1 

ضریب تعیین مدل   از این قرار است:( 4)نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق از این رو 

را از طریق    رضایت زناشوییدرصد از تغییرات    03/11که این مدل توانسته است  است  می باشد و حاکی از این    113/0رگرسیونی  

بوده و    5/2تا    5/1. همچنین، نتایج نشان می دهد که آماره دوربین واتسون بین  تبیین نماید  بستگیدل  هایسبکمتغیر  مستقل  

بین خطاها، بعنوان یکی  خود همبستگی  و عدم وجود    خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود نداردبنابراین، بین  

 . مدل برازش شده، پذیرفته می شود های اساسی رگرسیون در خصوص از فرض

 متغیر ها : مقادیر همبستگی و ضریب تعیین  5جدول  

Table 5. Correlation values & coefficients of determination of variables 
ضریب  

 همبستگی

اماره دوربین  انحراف استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین 

 واتسون 

310/0 096/0 079/0 651/0 93/1 

  096/0نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعیین مدل رگرسیونی  

است   توانسته  مدل  این  که  این  از  حاکی  و  باشد  متغیر    6/9می  طریق  از  را  زناشویی  خرسندی  تغییرات  از    یهاسبک درصد 

آماره دوربین واتسون بین    بستگیدل نشان می دهد که  نتایج  نماید. همچنین،  بنابراین، بین    5/2تا    5/1تبیین  خطاهای  بوده و 

بین خطاها، بعنوان یکی از فرض های اساسی خود همبستگی  و عدم وجود    الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد

 رفته می شود. مدل برازش شده، پذی رگرسیون در خصوص

 : و نتیجه گیریبحث  

یافته  بود.    زن متاهل  یاندر دانشجو  یی زناشو  یتو رضا  یبا خرسند  بستگیدل  های سبک رابطه    تعیین  هدف از انجام پژوهش حاضر

اجتنابی و دوسو گرا با خرسندی زناشویی رابطه معنی داری منفی و بین    بستگیدلهای بدست آمده نشان دادند که بین سبک  

همچنین نتایج مدل  (.  05/0ایمن رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد )به دلیل کمتر بودن سطح معنی داری از    بستگیدل سبک  

بود   آن  از  حاکی  است  رگرسونی  توانسته  مذکور  مدل  مستقل    03/11که  متغیر   طریق  از  را  زناشویی  رضایت  تغییرات  از  درصد 

(، 26و همکاران )  زارع،  (15)  ی چراغی و همکاراناز سو   یشینبا مطالعات پنتایج پژوهش حاضر    تبیین نماید.   بستگیدل  هایسبک 

در    .( همسو بود30)  4ینزو کال  یکلام  ی،تال  یت،لو  یولی،کوپر، پ (،  29)  3(، دمپستر 28)  2و یاماشی   1(، روبوک27و همکارش )  بشارت

نیز افزایش می یابد. و با افزایش سبک  خرسندی زناشویی ایمن، بستگی دلگفت با افزایش سبک تبیین نتایج بدست آمده می توان  

 
1.Roebuck 

2.Yamashita 

3.Dempster  

4.Cooper, Pioli, Levitt, Talley, Michaels & Collins 
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ناایمن    بستگیدل)با سبک    بزرگساالنست که  از همین رو  می یابد.   کاهش  رضایت زناشویی اجتنابی، اضطرابی    -ناایمن  بستگیدل

غالبا    ارندند  را  هان با آنتمایل به صمیمی شد  ارندوست دها دازه که آن یگران به آن اندکه د  ر می یابندد  (وسوگراد   /مضطرب و 

که به    ارندوست ددها  . آنهدامه دها ادگی با آنکه به زند  خواهد یا نمی  اردوست ندطور واقعی د  ها را بهکه همسرشان آن   نگرانند

رفتار بی    .م از ایشان کناره گیری کنندکه مرد  و این امر گاهی اوقات موجب می شود   ر آمیزندیگران از نظر عاطفی دطور کامل با د

ه  ادورش درونی را پراین الگوی فعال د  ر ذهن این گونه افرادر یا مراقب اولیه، دم حضور مستمر و پاسخگویی ثابت مادثبات یا عد

، از بین موجود   که وضع خوشایند  غالبا نگران این موضوع هستند  ی است. این افرادثبات و غیر قابل اعتماداست که جهان جای بی

های گوناگون، رفتار بیرون خانه همسرشان را لیل اکثر اوقات به روش، به همین داشته باشدیگری نظر دو یا همسرشان به د  برود

در همین .  مالحظه کرد  ر این افراد کنون د  کی تاوران کود ت را از د . گاهی اوقات، می توان ویژگی حسادو وارسی می نمایند  کنترل

( نیز رفتار دلبستگی در روابط بزرگسالی را به عنوان اساس 1989)  ینزورثاشاره استناد کرد، ا  ینزورثراستا می توان به مطالعات ا

در روابط بین   زندگی انسان مورد تاکید قرار داد. او اظهار داشت که »دلبستگی ایمن« عملکرد و شایستگی راپدیده ایمنی در هسته 

مشاهدات بالبی را بسط داد و دریافت که تعامل مادر با کودک در دوره دلبستگی تاثیر چشمگیری بر   . ویکندفردی تسهیل می

میتواند آشفتگی روانی در بزرگسالی را پیش بینی کند و زمینه ساز  ناایمن  بستگی دلاز طرفی سبک   رفتار فعلی و آتی کودک دارد. 

ورتی که از طرف زوجین اقدامی برای ترمیم رابطه صورت نگیرد، آغاز پایان  د. در صاپایدار و سرد در بین زوجین شوروابط عاطفی ن

زمانی است که طرفین رابطه یا  رابطه زناشویی یا آن چیزی که در روانشناسی طالق عاطفی خوانده می شود اجتناب ناپذیر است.  

گیرند تا   ب معینی حبس کرده است و تصمیم میها احساس کنند که رابطه او با دیگری، او را کامالً محدود و در چارچویکی از آن

اندیشند و  دیگر میها و نقاط مورد اختالف با یک اوتتر از وجوه اشتراک به تفخود را از این قید برهانند. در این وضعیت طرفین بیش

خواهند به  نند، میکسعی در شناسایی و برجسته کردن اختالفات دارند؛ از آنجا که فضای حیاتی محدودی برای خود احساس می

ترین دگرگونی در ارتباطات، افزایش منازعات و    آن فضا وسعت دهند و به تعبیری به دنبال هویت و فردیت خویش هستند. مهم

یک تحمل  است،  آنان  میان  میمشاجرات  خود  به  ناخوشایندی  چهره  گذشته،  خوب  چیزهای  و  ندارند  را    نظر   بنابر.  گیرند دیگر 

 اجتناب   های  اختالف  رفع  برای  مسائل   ی  سازنده  حل  طرفه  دو  رویکرد   یک  حفظ  به  قادر  زوج  یک   اگر  ،(2000)  1کارتر  و  موریس

های  .  کرد  خواهد  رشد  آنها  بین  تعارض  نباشند،  خود  ناپذیر دادندپژوهش    یافته  مندیکه    نشان  خرسندی  رضایت    افزایش  و 

که روابط    می کند   یتباور حما  ینپژوهش از ا  یج نتاهمچنین    . می کند  یشگیریپ ی  طالق عاطف  از   زناشویی و در غائی ترین حالت،

به شکل  یطمح  در  افراد  یه یاول م  خاص  بستگیدل سبک    یریگ  خانواده  ا  گردد  یمنجر  اول  ینو  ب  یهتجارب  روابط   ی فرد  ین بر 

  رسیده  ثبت  به  1394  سال  ماه  سه  طی  طالق  واقعه  981  و  هزار  39  آمارها،  طبق  گذارد.  ی م  یمقمست  یرتاث  بزرگسالی  در  ینزوج

این در حالی است که می توان با راه کارهایی  .  است  داشته  افـزایش  درصـد   17.5  قبـل  سـال   مشـابه  مـدت   بـه  نسبت  که  است

اقدامات جدی در این حوزه برای پیشگیری از طالق در  از این رو    علمی از بسیاری از جدایی هایی عاطفی قانونی پیشگیری کرد. 

انجام گیرد. باید  امر و متخصصین  برگزاری کارگاه  پیشنهاد می  زوجین توسط مسئولین  با  از    شود  مسئولین    جانبهای آموزشی 

از   نحوه رفتار با کودک و فرزندپروریها در مورد    های آموزشی مرتبط به خانواده  و برنامه  ،از یک سو  روان  و سالمت  بهداشت  حوزه

 .  آیدعمل ه ، از بروز ارتباطات ناسالم بین فردی و نارضایتی زناشویی در آینده پیشگیری بسوی دیگر
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