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رابطه بين عشق، عاطفه مثبت،عاطفه منفي و سبک های 
دلبستگی با رضايت زناشويی درکارکنان شرکت ملی 

حفاری خوزستان 

دكتر  فريبا حافظی *
فرحناز جامعی نژاد**

چکيده
هدف از اين پژوهش بررسی رابطه بين عشق وعاطفه مثبت، عاطفه منفي وسبک های دلبستگی با 
رضايت زناشويی كاركنان ملی حفاری خوزستان بود.نمونه اين پژوهش شامل 350 نفر از كاركنان 
بود كه به صورت تصادفی ساده از بين تمامی كاركنان شركت ملی حفاری انتخاب شدند. برای 
گردآوری داده ها از پرسشنامه های عشق،شادمانی ذهنی، سبک های دلبستگی  ورضايت زناشويی 
استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و تحليل داده ها، با استفاده از ضريب همبستگی 
پيرسون نشان داد كه بين عشق، عاطفه منفي و سبک دلبستگي ايمن، اجتنابي با رضايت زناشويي 
 P>0/0001 رابطه معناداري وجود دارد. اما نتايج تحليل رگرسيون چند گانه در سطح معنی داری
نشان داد كه بين عشق، عاطفه منفي، دلبستگي ايمن و دلبستگي دوسوگرا با رضايت زناشويي 
رابطه معناداري دارند و عاطفه مثبت و دلبستگي اجتنابي با رضايت زناشويي رابطه معناداري دارند. 
همچنين يافته ها نشان داد كه بين عشق،عاطفه مثبت، عاطفه منفي وسبک های دلبستگی با رضايت 
زناشويی رابطه چندگانه وجود دارد. همچنين تحليل رگرسيون نشان داد كه سبک دلبستگی دوسوگرا 

بهترين پيش بينی كننده رضايت زناشويی می باشد.  

كليد واژگان: عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي، سبک های دلبستگی، رضايت زناشويی، كاركنان

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
** کارشناس ارشد روان شناسی عمومی 

 این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناس ارشد خانم فرحناز جامعی نژاددر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد.
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مقدمه
خانواده جوهره ای زنده ودرحال تغییر است که با استفاده از اعضای خویش ودرجریان ارتباطی 
دائمی ، تعاملی وطرحدار با یکدیگر یك کل را سازمان دهی می کند ودرطول زمان ومکان گسترش 
می یابد. خانواده را می توان یك واحد عاطفی وشبکه ای از روابط درهم تنیده ای دانست که از پیوند 
زناشویی زن ومرد بنا نهاده می شود. ورضایت یك فرد از زندگی زناشویی به منزلۀ رضایت وی از 
خانواده محسوب می شود. ورضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده ودرنتیجه تسهیل درامر 
رشد وتعالی وپیشرفت مادی ومعنوی جامعه را در برخواهد داشت می توان رضایت زناشویی را به عنوان 
یك موقعیت روان شناختی درنظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تالش هر دو 
زوج است، به ویژه در سال های اولیه رضایت زناشویی بسیاربی ثبات است وروابط درمعرض بیشترین 
خطر قرار دارند)احمدی، نبی پور، کیمیایی وافضلی،2010 (. محققان به هنگام مطالعه رضایت زناشویی 
درطول دوران ازدواج دریافتند که رضایت زناشویی مسیر U شکل را طی می کند ودرطی مراحل 
اولیه ازدواج، رضایت زناشویی افزایش می یابد ودرطول 10 تا 20 سال بعد رو به کاهش می رود وبعد 
از اینکه فرزندان خانه را ترك می کنند، زوجین مجال بیشتری برای تقویت رابطه زناشویی درمیزان 
رضایت زناشویی U شکل بودن این روند را نشان داده اند. اما پاسخ هایی محکمی در زمینه این تغییر 
ارائه نداده اند. این کاهش میزان رضایت زناشویی غالباً به افزایش استرس در طول این دوران )اواسط 
دوران زناشویی( مرتبط است)هابر1، ناوارو2، ومیل3  و مام2010،4(. نتایج به دست آمده نشان می دهد 
که عشق رابطۀ مستحکمی با رضایت زناشویی دارد ویکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی به رضایت 
زناشویی در روابط زناشویی عشق است. تحقیقات نشان می دهد درغرب عشق رمانتیك بخش مهمی از 
ازدواج محسوب می شود.بسیاری از افراد عشق رمانتیك را به عنوان پایه ای برای زناشویی در نظر 
می گیرند وبه طور فزاینده ای، عشق رمانتیك وازدواج به عنوان منبعی برای ابراز تشفی خود در نظر 
گرفته می شوند)دیون و دیون،1991(5. عشق رمانتیك به معنای تاکید شدید، ارزش دهی مفرط ومیل 
باال برای یکی شدن با فردی که)شخص حس می کند( به او تعلق دارد، اما این حس فاقد اجبار است.

)هندریك وهندریك6، 1992(.
درتحقیقی که توسط قمرانی)1384( انجام شد نتایج نشان داد که عشق نقشی مهم در رضایت زناشویی 
دارد وعشق واعتماد بین همسران نخستین انگیزه در سازگاری وحل تعارضی بوده است. عشق به همسر 
زیربنای رضایت از زندگی را تشکیل می دهد. ورضایت زناشویی یك ارزیابی کلی از وضعیت رابطه 

زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است.)عدالتی، ورد زوان، 72010(. 
ازجملۀ این عوامل موثر بر رضایت زناشویی شادمانی ذهنی است. شادمانی ذهنی یا احساس بهزیستی 

1. Huber
2. Navarro
3. Womile
4. Mumme
5. Divon
6. Hendrick
7. Redzuan
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ذهنی عبارت است از ارزیابی های شناختی وهیجانی فرد از زندگی اش. این ارزیابی از سویی واکنش 
هیجانی به حوادث واز سویی دیگر قضاوت های شناختی در مورد رضایت وبه سرانجام رساندن وظیفه 
را در بر می گیرد. بنابراین شادمانی ذهنی مفهوم وسیعی است که تجربه هیجان های مطلوب، سطوح 

پایین هیجان های منفی ورضایت باال در زندگی را در بر می گیرد )جانسون 1 و کروگر2، 2006(.
شادمانی ذهنی در ادراك ها وارزیابی های افراد از زندگی در ابعاد شناختی، عملکردهای روانشناختی 
واجتماعی منعکس می شود.  شادماني ذهني سه مولفه دارد: رضایت از زندگي، عاطفه مثبت و عاطفه منفي. 
رضایت از زندگي شامل عشق، ازدواج، تفریحات می باشد، عاطفه مثبت شامل احساسات و هیجانات 
مثبت مانند )لذت، شعف، خرسندي، غرور( می باشد و عاطفه منفي شامل احساسات و هیجانات منفي 

مانند )گناه، شرم، غمگیني،اضطراب و نگراني، خشم و تنش( می باشد )جانسون وکروگر، 2006(. 
در تحقیقی چلبیانلو)1383( رابطه بین شادمانی ذهنی ورضایت زناشویی زوجین را مورد بررسی قرار 
داد که در همین راستا تعداد 41 زوج با استفاده از پرسشنامۀ شادمانی ذهنی پاناس ورضایت زناشویی 
انریچ آزمون شدند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد  که از ابعاد شادمانی ذهنی دو بعد رضایت 

از زندگی به صورت مثبت وعاطفۀ منفی به صورت منفی توسط رضایت زناشویی پیش بینی شدند. 
سبك های دلبستگی نیز یکی از عوامل موثر دیگر در رضایت همسران از یکدیگر می شود. دلبستگی 
عبارت است از پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودك ومادر یا افرادی که نوزاد در 
تعامل منظم ودائم با آنهاست، ایجاد می شود)پاپالیا2002،3(. سپس بالبی4 ( به نقل از کرین5، 1384(. 
مفهوم دلبستگی را از دیدگاه تحولی مورد ارزیابی قرار داد ونظریه اش را بر این اساس بنا کرد که 
احساس ها ورفتارهای دلبستگی از قبیل گریه، خنده نوزاد را به مادر نزدیك واز خطر دور می سازد 
تجربه های واقعی فرد در مورد حساسیت، پاسخگو بودن حضور فعال مراقب همچنین خلق وخوی 
کودك وهماهنگی روابط والد- کودك اساس شکل دهی به سبك های مختلف دلبستگی)ایمن، 
اجتنابی، دوسوگرا( در خالل سال های نوزادي  وکودکی است )کاپالن2000،6(. تجربه هایی که نوزاد 
با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می شوند واین الگوی عملی درونی شده، 
تعیین کننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود ودیگران است، مفهومی که بعدها در روابط با دیگران تعمیم 
می یابد)پینز2005،7(. از مشهورترین پژوهش ها در این زمینه پژوهش های هازن8 و شیور9 ) به نقل 
از پینز، 2005 ( و اینزورث10،) به نقل از پینز،2005( هستند در مورد ماهیت پیوندهای عاطفی، نقش 
دلبستگی های متقابل بزرگساالن را در روابط زوجین بررسی کردند. نتایج نشان داد که مشخصه های 

1. Johnson 
2. Keroger
3. Paplia
4. Bowlby,J.
5. Kerin
6. Kaplan
7. pines
8. Hazan,C
9. Shaver,J.P.
10. Ainsworth,M.S.
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پیوند عاطفی بین زوجین با مشخصه های پیوندهای عاطفی کودك- مادر قابل مقایسه است وسبك های 
شناخته شده دلبستگی ایمن، اجتنابی و دو سوگرا، افکار، احساس ها ورفتار زوجین را در روابط زناشویی 
تحت تاثیر قرار می دهند. از تحقیقات انجام شده دیگر در این زمینه می توان به پژوهش هاي ) بشارت، 
1380، بشارت، شریفي و ایرواني، 1380،گلي نژاد و احمدي، 1381، اصغري نژاد و دانش، 1384( اشاره 
کرد که همگي بیانگر این مطلب هستند که آزمودنی ها با سبك دلبستگی ایمن از مشکالت زناشویی 
کمتر، مشکالت بین شخصی کمتر وسطح شادکامی بیشتری نسبت به آزمودنی ها با سبك دلبستگی 
اجتنابی دوسوگرا برخوردارند. با توجه به نقش بسیار مهم عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي وسبك های 
دلبستگی در روابط زناشویی وتأثیرآنها بر میزان رضایت زناشویی، پژوهش حاضر درصدد بررسی این 
متغیرها وپاسخ به این پرسش است که آیا میان عشق وعاطفه مثبت، عاطفه منفي وسبك های دلبستگی با 

رضایت زناشویی در کارکنان شرکت ملی حفاری رابطه معنی دار وجود دارد؟

فرضیه اول: بین عشق و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. 
فرضیه دوم: بین عاطفه مثبت و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین عاطفه منفي و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. 
فرضیه چهارم: بین سبك دلبستگي ایمن و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. 

فرضیه پنجم: بین سبك دلبستگي اجتنابي و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. 
فرضیه ششم: بین سبك دلبستگي دوسوگرا و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. 

فرضیه هفتم: بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبك هاي دلبستگي  با رضایت زناشویي رابطه 
چندگانه وجود دارد. 

روش پژوهش
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت ملی حفاری خوزستان بود که تعداد آنان 2600 
نفر می باشد نمونه گیری با توجه به جدول مورگان تعداد 350 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده 

انتخاب شدند ودر پژوهش شرکت کردند.

ابزارهاي تحقيق 
پرسشنامه عشق

این مقیاس توسط استرنبرگ1 در دانشگاه نورس ایسترن بوستون تهیه شده است که مشتمل بر45 سوال 
است و داراي سه خرده مقیاس تعهد، شهوت و صمیمیت می باشد. بخشنده )1381( اعتبار و پایایي این 
پرسشنامه را مورد محاسبه قرار داده است. براي بررسي اعتبار این پرسشنامه از پرسشنامه هاي مالك روابط 
 )N=100 ،R = 0/43 ،P>0/001 ( فرد یا خود و دیگران استفاده کرده است. ضریب اعتبار به دست آمده

1. Strenberg
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بود که حاکي از اعتبار قابل قبول آن می باشد. بخشنده )1381( ضریب آلفای کرونباخ وتنصیف 
به ترتیب 0/42 و0/86 به دست آورده است. در تحقیق حاضر ضرایب پایایی مقیاس عشق که به ترتیب 

برابر با 0/92 و0/86 می باشد که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه مذکور است. 

پرسشنامه شادمانی ذهنی
مقیاس کوتاه شده عاطفه مثبت ومنفی پاناس ) واتسون1، کالرك2 و تلگرن1988،3( شادمانی و لذت 
را می سنجد. مقیاس 4PANAS شامل 20 ماده خود گزارش است که شدت عاطفه مثبت ومنفی 
فرد را می سنجد. 10 ماده عاطفه مثبت و10 ماده عاطفه منفی را می سنجد.واتسون و همکاران )1988( 
اعتبار PANAS)پاناس( را از بررسی رابطه میان زیر مقیاس عاطفه مثبت با دیگر مقیاس های عاطفه 
مثبت)rs=0/50 تا rs=0/90( وp>0/05 به دست آورد.پایایی برای عاطفه مثبت 0/68 وبرای عاطفه 
منفی 0/71 گزارش کردند همچنین پایایي و اعتبار این پرسشنامه توسط مطلب زاده) 1386 ( مورد 
محاسبه قرار گرفته است. براي تعیین اعتبار مالك این پرسشنامه با پرسشنامه رضایت زندگي به ترتیب 
براي عاطفه مثبت 0/27 و براي عاطفه منفي 0/27- ) همگي در سطح 0/01 معنادار بودند ( به دست 
آورده است و پایایي این پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که معادل 0/85 
است که نشانگر پایایي مطلوب این پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر ضرایب پایایی به دست آمده 

به دو روش آلفای کرونباخ وتنصیف برای پرسشنامه شادمانی ذهني به ترتیب 0/84 و0/78 می باشد.

پرسشنامه سبک های دلبستگی 
این پرسشنامه توسط سیمپسون5)1990( ساخته شده است. این آزمون شامل 13 جمله است که از این 
13 جمله 5 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی ایمن و 8 جمله برای ارزیابی دو سبك دلبستگی اجتناب 
و دو سوگراست. عباسي سرچشمه)1384( اعتبار این آزمون را به این شکل به دست آورد که سوال ها 
را با نمره های سبك های دلبستگی مورد نظر همبسته شدند که ضریب همبستگی آن 0/59 بود که در 
سطح P>0/01 معنی دار بود. وپایایی این پرسشنامه بر حسب آلفای کرونباخ وتنصیف 0/70 و0/62 
به دست آمد. در پژوهش حاضر ضرایب پایایی به دست آمده به دوروش آلفای کرونباخ وتنصیف 

0/75 و0/70 به دست آمد. 
پرسشنامه رضایت زناشویی

این پرسشنامه دارای 47 سوال است پرسشنامه انریچ توسط )اولسون6، فورنیرو7 و درانکمن8 به نقل از 

1. watson
2. Clark
3. Telgern
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8. Drankman
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ثنایي، 1379( درآمریکا با هدف ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت وپرباری 
رابطه زناشویی ساخته شده است. این پرسشنامه در ایران توسط سلیمانیان)1373( به صورت فرم کوتاه 
ساخته شده است. اعتبار و پایایي این پرسشنامه توسط سلیمانیان مورد محاسبه قرار گرفته است. اعتبار 
مالك این پرسشنامه را با پرسشنامه سازگاري خانواده، به ترتیب 0/86 و 0/92 ) همگي در سطح 0/05 
معنا دار بودند ( به دست آورده اند که نشانگر اعتبار قابل قبول آن می باشد و پایایی آن نیز 0/95 با روش 
آلفای کرونباخ محاسبه شده است. در تحقیق حاضر ضرایب پایایی مقیاس رضایت زناشویی با استفاده 

از روش آلفای کرونباخ وتنصیف محاسبه گردید که به ترتیب 0/83 و0/80 می باشد. 

یافته هاي پژوهش 
در این جدول میانگین، انحراف معیار متغیرهای عشق عاطفۀ مثبت و عاطفۀ منفی و سبك دلبستگی 

توضیح داده شده است.  
الف ( یافته هاي توصيفي 

همانطوري که در جدول شماره 1 مشاهده می شود میانگین و انحراف معیار در متغیر رضایت زناشویي 
169/97 و 1/345 در متغیر عاطفه مثبت برابر است با 26/64 و 0/410 و در متغیر عاطفه منفي 30/01 و 
0/251 و در سبك هاي دلبستگي ایمن 17/77 و 0/169 و دلبستگي اجتنابي 10/65 و 0/193 و دلبستگي 
دوسوگرا 10/09 و 0/195 می باشد. در این جدول حداقل و حداکثر نمرات کسب شده در متغیرهاي 

مورد نظر نشان داده شده است. 

شاخص هاي آماري
متغیرها

تعدادحداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگین

169/971/345103226350رضایت زناشویي

26/640/4101045350عاطفه مثبت

30/010/2512040350عاطفه منفي

17/770/169727350دلبستگي ایمن

10/650/193420350دلبستگي اجتنابي

10/090/195420350دلبستگي دوسوگرا

84/780/6694298350عشق

جدول 1. ميانگين و انحراف معيار، حداقل و حداکثر نمره در متغيرهاي عشق، عاطفه مثبت 
و منفي و سبک هاي دلبستگي ایمن، اجتنابي و دوسوگرا در کارکنان 
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ب ( یافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش 

فرضيه اول: بین عشق و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. همانطورکه در جدول شماره 2 مشاهده 
می شود بین عشق و رضایت زناشویي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. در نتیجه فرضیه اول تأیید 

 ) r = 0/408 ،p  > 0/0001 ،n = 350 ( .می گردد
فرضيه دوم : بین عاطفه مثبت و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. همانطوري که در جدول شماره 2 
مشاهده می شود بین عاطفه مثبت و رضایت زناشویي رابطه مثبت معناداري وجود دارد. در نتیجه فرضیه 

) r = 0/350 ،p  >0/0001 ،n = 350 ( .دوم تأیید می گردد
فرضيه سوم : بین عاطفه منفي و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. همانطوري که در جدول شماره 2 
مشاهده می شود بین عاطفه منفي و رضایت زناشویي رابطه منفي معناداري وجود دارد. در نتیجه فرضیه 

) r = - 0/400 ،p  > 0/0001 ،n = 350 ( .سوم تأیید می گردد
فرضيه چهارم : بین سبك هاي دلبستگي ایمن و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. همانطور که در 
جدول شماره 2 مشاهده می شود بین سبك دلبستگي ایمن و رضایت زناشویي رابطه مثبت معناداري 

)r = 0/220 ،p > 0/0001 ،n = 350(.وجود دارد. در نتیجه فرضیه چهارم تأیید می گردد
فرضيه پنجم : بین سبك هاي دلبستگي اجتنابي و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. همانطوري که در 
جدول شماره  2 مشاهده می شود بین سبك دلبستگي اجتنابي و رضایت زناشویي رابطه منفي معناداري 

)r =-0/410 ،p  > 0/0001 ،n = 350(.وجود دارد.در نتیجه فرضیه پنجم تأیید می گردد
فرضيه ششم : بین سبك دلبستگي دوسوگرا و رضایت زناشویي رابطه وجود دارد. همانطوري که در 
جدول شماره 2 مشاهده می شود بین سبك دلبستگي دوسوگرا و رضایت زناشویي رابطه منفي معناداري 

)r = -0/511 ،p  > 0/0001،n = 350(.وجود دارد در نتیجه فرضیه ششم تأیید می گردد
فرضيه هفتم : بین عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و سبك هاي دلبستگي با رضایت زناشویي رابطه 

چندگانه وجود دارد.

تعداد نمونهسطح معناداري )P(ضریب همبستگي Rمتغیرهاي پیش بینمتغیر مالك

یي
شو

 زنا
ت

ضای
ر

0/4080/000350عشق

0/3500/000350عاطفه مثبت

0/4000/000350عاطفه منفي

0/2200/000350دلبستگي ایمن

0/4100/000350-دلبستگي اجتنابي

0/5110/000350-دلبستگي دوسوگرا

جدول 2. ضریب همبستگي ساده بين عشق، عاطفه مثبت و منفي و سبک هاي دلبستگي 
ایمن، اجتنابي و دوسوگرا با رضایت زناشویي در کارکنان 
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ك
متغیر مال

ش بین
متغیر پی

همبستگي 
M

R چندگانه
ب 

ضری
RS تعیین

ت  
نسب

P احتمال
) B( ب رگرسیون

ضری

1
2

3
4

5
6

ت زناشویي
رضای

عشق
0/408

0/166
69/401
0/000

0/408
8/331
0/000

BTP

عاطفه منفي
0/546

0/298
73/271
0/000

0/378
8/378
0/000

-0/364
-8/058
0/000

BTP

ت
عاطفه مثب

0/553
0/306

50/842
0/000

0/353
7/588
0/000

-0/372
-8/250
0/000

0/094
2/029
0/043

BTP

دلبستگي ایمن
0/553

0/306
38/034
0/000

0/353
7/532
0/000

-0/372
-8/183
0/000

0/093
1/946
0/052

0/0009
0/187
0/852

BTP

دلبستگي 
اجتنابي

0/600
0/360

38/739
0/000

0/324
7/139
0/000

0/285
-6/075
0/000

0/055
1/195
0/233

0/053
1/162
0/246

-0/258
-5/399
0/000

BTP

دلبستگي 
دوسوگرا

0/648
0/420

41/415
0/000

0/283
6/465
0/000

-0/218
-4/724
0/000

0/042
0/942
0/346

0/110
2/476
0/014

-0/103
-1/956
0/051

-0/328
-5/951
0/000

BTP

ي 
ي دلبستگ

ک ها
ي و سب

ت، عاطفه منف
ق، عاطفه مثب

ت عش
ي چندگانه نمرا

ب همبستگ
ل شماره 3. ضری

ف( جدو
ال

 )enter( ش ورود
ي با استفاده از رو

ت زناشوی
با رضای
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همانطور که در جدول شماره 3 نشان داده شده است طبق نتایج حاصل از رگرسیون با روش ورود 
مکرر ضریب همبستگي چندگانه براي ترکیب خطي متغیرهاي عشق، عاطفه مثبت، عاطفه منفي و 
سبك هاي دلبستگي ایمن، اجتنابي و دوسوگرا با رضایت زناشویي در سطح P=0/0001 برابر است با 

MR = 0/648 و RS = 0/420 می باشد بنابراین فرضیه هفتم تأیید می شود.

بحث ونتيجه گيری
براساس یافته های حاصل از این تحقیق بین عشق و رضایت زناشویی کارکنان رابطه مثبت معنی داری 
وجود دارد. نتایج حاصل از این فرضیه ها با یافته های فیشر)2006( واحمدی، نبي پور، کیمیایي، افضلي 
)2010(، هندریك و هندریك )1992(، قمراني )1384(، بخشنده )1381( و عدالتي و ردوزان )2010(، 

دیون و دیون )1991( همخوانی  دارد.
در تبیین کلي این فرضیه می توان گفت عشق یك احساس شدید عاطفي است که فردي نسبت به فرد 
دیگر که معموالً جنس مخالف می باشد به صورت پنهان و آشکار ابراز می شود، و نیاز مهمی محسوب 
می شود و از نظر جولیان راتر شش طبقه از نیازها را مشخص کرده است. یك طبقه از آنان نیز به 
عشق و محبت است که عبارت است از نیاز به پذیرش و مورد محبت دیگران بودن، بدون توجه به 
موقعیت هاي اجتماعي، بلکه در جستجوي اقدام و عالقه گرم دیگران است، پس عشق و تعلق یکي از 
نیازهاي انسان است که باید به آن توجه بیشتري کرد و ناکامی در برآورد ساختن نیاز به عشق علت اصلي 
ناسازگاري هاي هیجاني است. )کریمي، 1380(. عشق مهمترین عامل در انتخاب زوج است زیرا عشق 
صرفنظر از جنبه هاي رمانتیك و جنسي آن، شامل استعداد شخص براي قبول تعهد به دیگران می شود 
گاهي این تعهد مستلزم از خود گذشتگي و فداکاري است این نوع عشق هنگامی می تواند بروز کند که 
شخص عمیقاً قادر به محبت کردن، احترام گذاردن، رسیدگي و قبول مسئولیت نسبت به دیگران باشد 
پس انسان عاشق داراي از خود گذشتگي و فداکاري می باشد که باعث موفقیت در زندگي زناشویي 
می شود)عبدالملکي، 1387(. عشق به عنوان یك عامل مهم می تواند باعث رضایت زناشویي شود و به 
رابطه زناشویي ثبات بدهد.رضایت زناشوي یك ارزیابي کلي از وضعیت رابطه زناشویي یا رابطه عاشقانه 

کنوني فرد است. )قمراني، 1384 (.  
از سوی دیگر در تحقیق حاضر مشاهده شد که بین  عاطفه منفي با رضایت زناشویي رابطه منفي 
وجود دارد اما بین عاطفه مثبت و رضایت زناشویي رابطه مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از این فرضیه 
با یافته های جانسون وکروگر)2006(، چلبیانلو )1386(، مطلب زاده )1386(. همخوانی دارد. شادمانی 
ذهنی مفهوم وسیعی است که تجربه هیجان های مطلوب، سطوح پایین هیجان منفی ورضایت باال در 
زندگی را در بر می گیرد) جانسون و کروگر، 2006 (. شادمانی ذهنی در مالك ها وارزیابی افراد از 
زندگی در ابعاد شناختی، عملکردهای روانشناختی واجتماعی منعکس می شود وشادمانی ذهنی در 
طول زندگی نسبتاً ثابت است وتحت تاثیر محیط اولیه است. وآنچه تعیین کننده شادمانی ذهنی است 
محیط مسرت بخش ومطلوب خانوادگی ووجود زندگی مشترك والدین با یکدیگر و همچنین رضایت 
زناشویی آنها. شادمانی ذهنی داراي سه مؤلفه می باشد که شامل رضایت از زندگي و عاطفه مثبت و 
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عاطفه منفي می باشد. هر یك از این مؤلفه ها به مؤلفه هاي فرعي تر تقسیم می شوند. مثالً رضایت شامل 
عشق، ازدواج و... عاطفه مثبت شامل لذت، محبت.... و عاطفه منفي شامل گناه، شرم و.... می شود. هر 
چه عاطفه مثبت کمتر و عاطفه منفي بیشتر باشد زوجین پریشان تر و ناراضي تر خواهند بود و بالعکس. 
پس عاطفه مثبت که همان احساسات و حاالت مثبت می باشد وبر رضایت زندگي تأثیر خواهد داشت 
و باعث افزایش آن خواهد شد  و عاطفه منفي که همان احساسات و حاالت منفي است تأثیري منفي بر 

رضایت زناشویي خواهد داشت. 
همچنین بر اساس یافته هاي حاصل از این تحقیق روشن شد که بین دلبستگي ایمن و رضایت زناشویي 
رابطه مثبت معنادار وجود دارد. اما بین دلبستگي اجتنابي و دلبستگي دوسوگرا با رضایت زناشویي 
رابطه منفي معناداري وجود دارد. این نتیجه با نتایج تحقیقات بشارت)1380( اینزورث 1991،هازن 
و شیور1978، نقل از کاپالن 2000( کوب، داویال، برادبوری)2001( وپینز)2005(، بشارت)1380(، 
بشارت، شریفي و ایرواني، )1380(، بشارت، گلي نژاد، احمدي، )1381( همخوانی دارد. اعتماد به خود 
ودیگران به عنوان یکی از مبانی درون روانی فردی که دارای سبك دلبسته ایمن است، وی را در جلب 
کمك ومساعدت دیگران یاری می رساند ودر زندگی زناشویی نیز این افراد با ایجاد ارتباط سالم و 
بهنجار با همسر خود شرایط رضایتمندی را فراهم می سازند.)بشارت 1380(. درك مثبت و حمایت 
اجتماعی، دو مشخصه دیگر افراد دارای سبك دلبسته ایمن است که می توانند یافته های پیش گفته را 
تبیین کنند. درك مثبت همسران، تعامل های حمایتی زوجین را تقویت می کند که این خود منجر به 
رضایتمندی روابط زناشویی می شو ) پینز، 2005 (. مهارت هاي حل مسئله در افراد ایمن محصول کنش 
بهنجار اکتشاف گري است که مشکالت زناشویي را با عشق می دهد. ارضاي مجاورت نیز از نیازهاي 
فرد ایمن به حساب می آید و موجب می شود تا به کمك بازخوردهاي مثبت و دوسویه حاصل از 
نزدیکي در روابط با دیگران مهارت هاي ارتباطي فرد ایمن و روابط بین شخصي و متقابل وي با دیگران 

بهبود یابد و بهبود روابط زناشویي را نیز در پي داشته باشد ) کوب، داویال، برادبوري، 2001 (.
توصیه می شود که براي دخــــتران و پسران جواني که قصد تشکیل خانواده دارند کارگاه هاي مشاوره 

قبل ازدواج براي آموزش مهارت زندگي عشق ورزیدن و.... تشکیل شود. 
توصیه می شود راهبردهاي پیش گیري و درمانگري در چارچوب نظریه دلبستگي تدوین و به کار گرفته شود. 

توصیه می شود که در جلسه هاي مشاوره قبل ازدواج سبك دلبستگي و میزان عشق و نحوه ارزیابي فرد 
از زندگي بررسي شود تا در انتخاب صحیح همسرگزیني و جلو گیري از وقوع طالق موثر افتد.
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