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Abstract 
    The purpose of this research was to 
study the association between adult 
attachment styles and self differentia-
tion with marital satisfaction. Using 
cluster sampling, 209 married students 
(110 male & 99 female) of Tehran Un-
iversity were randomly selected. The 
data were collected using three Que-
stionnaires: The adult attachment style 
scale (Colins & Read 1990), differe-
ntiation of self inventory (Skowron & 
Smith, 2003), and Enrich marital satis-
faction scale.  
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 مقدمه

دهد؛ لذا واجد اهميتي درخور     ترين حوادثي است كه در زندگي آدمي رخ مي         ازدواج يكي از مهم   

 گيريها در شكل  اين پديده .  چهار پديده مهم زندگي انسان تولد، مرگ، شغل و ازدواج است          .  توجه است 

عنوان منبعي از خشنودي و     ازدواج معموالً به  .  قاطع دارند گيري زندگي انسان نقشي     شخصيت و جهت  

سؤال اين است   .  شودرضايت براي فرد است ولي متأسفانه گاهي اوقات به منبعي از ناكامي تبديل مي              

افتد؟ چرا بعضي از زوجين از زندگي خود رضايت ندارند؟ كاهش و               كه چگونه اين فرايند اتفاق مي      

. ها به مشاوران و درمانگران خانواده است       ترين علل مراجعه زوج    مهم فقدان رضايت زناشويي يكي از    

، تحليل واريانس،    tها از طريق آزمون       تحليل داده 

 .همبستگي و تحليل رگرسيون انجام شد

نتايج نشان داد افرادي كه سبك دلبستگي ايمن            

زناشويي باالتري نسبت به      داشتند داراي رضايت      

. افرادي با سبك دلبستگي اجتنابي و اضطرابي بودند       

ها باال  چنين افرادي كه ميزان تمايزيافتگي آن        هم

كردندبود، رضايت زناشويي بيشتري احساس مي         

بين زنان و مردان از لحاظ تمايزيافتگي تفاوتي وجود    

نداشت اما ميزان رضايت زناشويي در مردان بيشتر از 

افرادي كه سبك دلبستگي ايمن داشتند از     .  زنان بود 

ميزان تمايزيافتگي بيشتري برخوردار بودند و در           

نهايت مشخص شد كه پنج متغير موقعيت من،             

 عاطفي، امتزاج با ديگران، وابستگي و              گسلش

 درصد واريانس    7/52بيني  جنسيت، توانايي پيش   

نتايج اين پژوهش بر      .  رضايت زناشويي را دارند     

تجارب افراد در خانواده اصلي و اهميتي كه اين              

دهي روابط صميمي بعدي و رضايت      تجارب در شكل  

 .كندزناشويي دارند، تأكيد مي

 

هاي دلبستگي، خودمتمايزسازي، سبك: هاكليدواژه

 رضايت زناشويي
 

Pearson correlation coefficient, t-test, 
analysis of variance and hierarchical 
regression analysis (stepwise) were 
applied to analyze the data. Results 
indicated that students who had secure 
attachment style, were significantly 
higher on marital satisfaction than tho-
se with avoidant and anxious styles. It 
was found that there is a positive sig-
nificant correlation between self diff-
erentiation and marital satisfaction and 
there was no difference between men 
and women on self differentiation but 
men had a higher marital satisfaction 
than women. It was also observed that 
more secure attachment is associated 
with higher self differentiation. In ad-
dition, results showed that I- position, 
emotional cutoff, emotional reaction, 
dependency and gender variables are 
the best predictors of marital satisfa-
ction accounting for 52.7% of va-
riance. The research emphasizes on 
the importance of experiences at origi-
nal family in shaping the subsequent 
intimate relationships and marital sat-
isfaction.  
  
Keywords: self differentiation, attach-
ment style, marital satisfaction. 
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سير صعودي آمار طالق و وجود تعارضات و آشفتگي روابط زوجين، انگيزه محققان را براي يافتن                     

 .راهكارهاي مناسب جهت مقابله با اين پديده اجتماعي افزايش داده است

. اكنون به شدت مورد توجه قرار گرفته است           ت 1990مطالعه علمي رضايت زناشويي، از دهه         

ترين مفاهيم براي تبيين و نشان دادن ميزان شادي و پايداري رابطه            رضايت زناشويي يكي از گسترده    

آيد؛ زيرا الزمه آن    وجود مي رضايت زناشويي فرايندي است كه در طول زندگي زوجين به           .  باشدمي

اي گيري الگوهاي مراوده   ايجاد قواعد رفتاري و شكل     هاي شخصيتي، ها، شناخت ويژگي  انطباق سليقه 

اند، توافق زيادي با يكديگر دارند و زمان و مسائل           زوجيني كه از نوع و سطح روابطشان راضي        .  است

 .)2000گريف، (كنند ريزي ميخوبي برنامهمالي خودشان را به

 قبل از ازدواج، چگونگي     كيفيت روابط :عوامل متعددي در بروز رضايت زناشويي دخيل است؛ مثل        

ازدواج، شيوه ارتباطي، شخصيت زوجين و روش برخورد با مشكالت زناشويي كه از عوامل شناخته                  

پاتريك، سلز،  كيك(از طرفي رضايت زناشويي نياز به تالش زوجين دارد           .  شده در اين زمينه هستند    

 ).2007، 1جوردانو و تولرود

، 2فيلينگيسنر و ويلسون  (گذارد  ر روابط زوجين مي    خصوصيات شخصي افراد نيز تأثير مهمي ب        

وجـود آمدن رضايت زناشويي     معتقد بود يكي از عواملي كه باعث بـه         )  1991(  3بـرادبـري).  1983

كند شود، مشخصات فردي است كه به پيشينه خانوادگي، عوامل شخصي و تجربي ثابتي اشاره مي              مي

 ).1387هالفورد، (ورند آكه هر يك از همسران با خود به رابطه مي

 تأثير زناشويي رضايت بر روي  و است شده توجه آن به اخير هايسال در كه مهم يكي از عوامل  

 .كودكي است  دوران در خود والدين با فرد رابطه هيجاني  نوع يا والدين و  با اوليه فرد  تجارب دارد،

 دوران در فرد اوليه تجارب ونهچگ كه پاسخ دهند  سؤال اين به اندكرده تالش هاپژوهش از برخي

 ).1382گلدنبرگ، (دهد  قرار ثيرأت تحت بزرگسالي در را وي تواند زندگي كودكي مي

 تجارب چگونگي و زوجين شخصيتي هايويژگي" درمانگران نيزخانواده و شناسانروان از بسياري

هر  موفقيت عدم يا موفقيت در عامل ترينمهم را "اعضاي اصلي  بين روابط كيفيت و كودكي

دلبستگي  هايبوئن و سبك     4هاي تمايزيافتگي ها، نظريه ديدگاه اين بانفوذترين.  دانندمي ازدواجي

 تأكيد خانواده در محيط  اوليه روابط تمايزيافتگي، بر  و دلبستگي هايسبك هاينظريه.  بالبي است 

 عنوانبه را تمايزيافتگي و دلبستگي هايسبك ها آن .دانندمي مؤثر بعدي روابط بر را آن و كرده

 بر تواندمي شخص چگونه خانواده مبدأ   كه كنندمي عنوان و كرده تلقي 5چندنسلي و عوامل پايدار 

 ).2003يونگ، كالسكو و ويشار، ( اثر بگذارد  او زناشويي روابط

شان به توانايي اشخاص براي تمايز خود از خانواده اصلي         )  1978(  6خودمتمايزسازي از نظر بوئن   

اي كه فرد قادر است بين      خودمتمايزسازي به ميزان و درجه    .  شوددر سطح عاطفي و عقلي اطالق مي      

 .../هاي دلبستگي وبيني رضايت زناشويي بر اساس سبكپيش                                /443
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صميميت و استقالل در روابط، تعادل برقرار كند، اشاره دارد            )  عملكرد عقالني و هيجاني و ب      )  الف

 ).2000گليد، (

ه است كه روي يك      بندي شد عنوان يك متغير شخصيتي، مفهوم     چنين به خودمتمايزسازي هم 

فردي گيرد كه نمايانگر سطوح مختلف تمايز فرد در دو سطح درون           قرار مي  0-100مقياس فرضي از    

اشخاصي كه در قطب پايين اين       ).  2005،  7جنيكنس، بابولتز، شوارتز و جانسون     (فردي است   و بين 

شان  كه زندگي  شان چنان درهم آميخته است     مقياس قرار دارند، كساني هستند كه عقل و عاطفه          

ها به  آن.  شوددر نتيجه، به سادگي دچار بدكاري مي       .  تحت اختيار احساسات اطرافيانشان قرار دارد      

كه اشخاصي ترسو و به لحاظ عاطفي نيازمند هستند، فرديت خود را فداي كسب اطمينان                 خاطر آن 

 لحاظ عاطفي پخته     افرادي هم كه در قطب باالي مقياس قرار دارند از            .  كننداز سوي ديگران مي    

توانند به ميل خودشان احساس يا كردار داشته باشند و تعريف واضح و روشني از                  ها مي آن.  هستند

 ).1382گلدنبرگ، (خود دارند 

با  امتزاج و  10عاطفيگسلش   ،9مـن ، موقعيت 8واكنش هيجـاني :  مـؤلفـه چهار تمايزيـافتگي بـراي

 :باشندمي زير شرح به كه است مطرح شده 11ديگران

-تصميم و دارد غلبه منطقش و عقل فرد بر  احساسات آن، در كه است حالتي :واكنش هيجاني 

 .گيردمي صورت هيجاني هايواكنش بر اساس فقط فرد هايگيري

 از تمايزيافته افراد.  است در زندگي  مشخص باورهاي و عقايد داشتن معناي به :موقعيت من 

 و ديگران، رفتار  رضايت كسب خاطر به و برخوردارند ومندينير موقعيت من  يا قوي شخصي هويت

 .دهندنمي تغيير را خود عقايد

 زمان در معمول طوربه گيرند،قرار مي  خانواده فرافكني فرايند در كه كودكاني :گسلش عاطفي 

 نشده هيجاني حل  پيوندهاي بند از فرار براي مختلفي راهبردهاي از از آن،  قبل حتي يا بزرگسالي

 موانع ايجاد يا خانواده از فيزيكي گرفتن تواند فاصله مي راهبردها اين كه كنندمي استفاده انوادهخ

 .باشد خانواده اعضاي از يكي با نكردن مانند صحبت رواني

 آن طرف يك در كه دهدمي نشان پيوستار فرضي  روي را تمايزيافتگي بوئن،:  ديگران با امتزاج

و داراي امتزاج با      آميختههم افراد.  دارد قرار ديگران با امتزاج آن ديگر در طرف  و تمايزيافتگي

 سيستم تأثير تحت شانو رفتارهاي  دارند نياز خود اطرافيان حمايت و تأييد به شدت ديگران به 

  ).2004، 12اسكورون و دندي(گيرد مي شكل واكنش اطرافيان و محيط هيجاني

 بين تمايزيافتگي باال و سازگاري زناشويي رابطه           ، معتقد بودند كه    )2004(اسكورون و دندي     

ها باال  ها اعتقاد داشتند زوجيني كه كمتر واكنشي هستند و سطح تمايزآن              آن.  مثبت وجود دارد  

كنند و خشنودي زناشويي بيشتري را       خود را حفظ مي    "13حالت من "است، در روابط خود با ديگران     

زيافتگي پايين استرس و فشارهاي زناشويي بيشتري را           در حالي كه افراد با تماي       .  كنندتجربه مي 

444/ 
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ها باال باشد،   نشان داد افرادي كه تمايزيافتگي آن      )  2009(پژوهش ديگر اسكورون    .  كنندتجربه مي 

باشند و   را در روابط دارا مي       »من«يعني كساني كه واكنش هيجاني پائين و توانايي حفظ موضع               

ديگران امتزاج دارند، در طول زمان مشكالت رواني و             ها كم است و كمتر با          گسلش عاطفي آن   

نشان داد  )    2008  (14پيالژ  بررسي  .تعارضات بين فردي كمتري نسبت به افراد با تمايز پايين دارند            

. كه بين تمايزيافتگي باال و رضايت زناشويي زوجين در مراحل مختلف زندگي رابطه مثبت وجود دارد               

 رابطه دارد، در    »موقعيت من « واكنش هيجاني و گسلش عاطفي و         در بين مردان رضايت زناشويي با     

در )  2000(  15كه در بين زنان رضايت زناشويي فقط با گسلش عاطفي رابطه دارد؛ پژوهش گليد              حالي

مورد تأثير خودمتمايزسازي بر تعارضات زناشويي نشان داد كه يك رابطه منفي و قوي بين تمايز                     

به عبارت ديگر هرچه سطح تمايزيافتگي      .  يي در بين زوجين وجود دارد     يافتگي باال و تعارضات زناشو    

 تمايزيافتگي سطح )1998(مالينكرود  و هاوس پژوهش در. شودباال باشد تعارضات زناشويي كمتر مي

 افزايش با كه دهدمي نشان هايافته .شد بررسي جوان هايزوج زناشويي سازگاري و اصلي از خانواده 

 .رودمي باالتر زناشويي رضايت اصلي، خانواده از و استقالل تمايزيافتگي سطح

هاي كند، سبك عامل فردي و شخصيتي ديگري كه روابط زناشويي آينده فرد را مشخص مي                 

 بين آغازين روابط در دلبستگي سبك كه است اين دلبستگي موضوع اصلي نظريه  .  دلبستگي است 

 . دهدمي قرار تأثير تحت را فرد زندگي در آينده روابط و آيدوجود ميبه كودك - والد

شود از  دلبستگي، پيوند عاطفي عميقي است كه با افراد خاص در زندگي خود داريم و باعث مي                 

 ).1388لورابرك،  (ها احساس آرامش كنيم      لذت ببريم و در مواقع استرس از نزديكي آن         هاتعامل با آن  

او عنوان كرد كه تجربه صميمانه      .  مطرح شد   16البيمفهوم دلبستگي و تعلق به طور اساسي توسط ب         

هاي عنوان مدل ها را به  شود و اين طرحواره   ها در افراد منجر مي    گيري طرحواره دوران كودكي به شكل   

بالبي مطرح كرد كه مرزهاي عاطفي نزديك با        .  گذاري كرد فعال شناختي در مورد روابط صميمانه نام      

از طرف ديگر روابط منفي خالي از عواطف و همراه با تنبيه             .  شوديوالدين به احساس امنيت منجر م     

افراد اين سبك   .  شوند كه فرد يك سبك وابستگي ناامن را تجربه كند            در اوايل كودكي باعث مي     

پندارند و بعدها در روابط زناشويي خود        كننده مي صورت ناراحت وابستگي، اغلب روابط نزديك را به      

 ).1387هالفورد، (كنند  ميفشارهاي زيادي را تحمل

 ناايمن ايمن، دسته سه به دلبستگي را  هايسبك و داده گسترش را بالبي نظريه اينثورث

 امني پايگاه عنوانبه والدين از ايمن كودكان. است تقسيم كرده )اضطرابي(دوسوگرا  ناايمن و اجتنابي

 ).1992، 17كاسيدي و ماروين( كنندمي استفاده محيط براي اكتشاف

 و گرحمايت تصوري مثبت،  و كنندمي امنيت و راحتي احساس هاموقعيت اكثر ايمن در  كودكان

 به احساس  توانندمي ترمشكل ناآشنا موقعيت در دوسوگرا كودكان.  دارند خود مادر از دهندهپاسخ

 اين هب نوسانند، در مادر از اجتناب و مادر به سوي  كشش بين ها آن .يابند دست آسايش و آرامش
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 به توانندنمي راحتي كودكان به اين. زنندمي پس را مادر سپس شوندمي نزديك به مادر هاآن ترتيب

آسيب  هاتنيدگي برابر در خلق لحاظ به هاآن چنينهم بپردازند و  محيط در دستكاري و اكتشاف

 . پذيرترند

. دهندمي نشان اندكي احتياط و شوندنمي ناآشنا منقلب  افراد برابر در اجتنابي ناايمن كودكان

 آمدن پايين در سعي خود تكان دادن  و وتابپيچ حركات با بگيرد آغوش در را هاآن چه مادر چنان

 روابط رسدمي نظر به و تفاوتندبي مادر به نسبت خود عواطف در اين كودكان  چنينهم .نمايندمي

 ).1384خانجاني، (كنند مي انكار را مادر با دلبستگي

شوند ديدگاه دلبستگي، هر يك از زوجين با انتظارات و تجاربي از گذشته خود وارد رابطه مي                   زا

بنابراين ).  1987هازان و شيور،    (ها به همسر خود دارد       دهي آن كه نقش مهمي در چگونگي پاسخ      

هاي ارتباطي نيست بلكه ناشي از نوع تجارب اوليه            مشكالت زوجين فقط ناشي از فقدان مهارت         

 ).2003جانسون، (ست  نيز ههابستگي آندل

 كه از گهواره تا گور ادامه        ،معتقد بود كه دلبستگي به منزله پيوند عاطفي است           )1969(بالبي  

شناختي كودك و   در واقع بالبي معتقد بود پيوند بين كودك و مراقب بر تحول روان                .  كندپيدا مي 

هاي ذهني دلبستگي كه در كودكي      ساس ، بازنمايي  بر اين ا  .  عملكرد او در بزرگسالي تأثير بسزا دارد      

گذارند و به اشكال    بنا نهاده مي شوند به نحو قابل توجهي بر روابط دلبستگي در بزرگسالي تأثير مي                

  ).1391، به نقل از پناغي و همكاران،2006شاور،(د نگردمختلف متجلي مي

 خود نشان دادند كه سبك         نيز با مطالعات طولي     )  1979  (19و والتر )  1990(  18گراس من 

كند  تا دوران بزرگسالي ادامه پيدا مي       ماند و اين سبك   دلبستگي در تمام دوران كودكي ثابت باقي مي        

نشان داد  )  2009( و همكاران    20 ساله هيرشبرگر  15پژوهش طولي     ).1386خوشابي و ابو حمزه،      (

ك دلبستگي اضطرابي و     ها ايمن است، نسبت به زوجين با سب           زوجيني كه سبك دلبستگي آن      

اجتنابي از رضايت زناشويي بيشتري برخوردارند و احساسات خود را نسبت به همسرشان مثبت                    

وجود هاي دلبستگي متفاوت باعث به     معتقدند سبك )  2009( و همكاران    21گوئين.  كنندارزيابي مي 

 كه افراد با سبك     هددها نشان مي  پژوهش آن .  شودآمدن رفتارهاي متفاوت در تعامالت زناشويي مي       

توانند به دنبال حل مسئله بگردند و         زاي زندگي بهتر مي    هاي اضطراب دلبستگي ايمن در موقعيت    

هاي در مقابل افراد با سبك  .  دهندرفتارهاي طردكننده كمتري را در برابر همسرشان از خود نشان مي          

 .دهندفي زيادي از خود نشان ميدلبستگي اجتنابي و اضطرابي در طول تعارضات زناشويي رفتارهاي من

هاي خانواده بوئن چارچوبي را جهت درك اين          در مجموع نظريه دلبستگي بالبي و نظريه نظام         

 آوردگذارند، فراهم مي  بر زندگي بزرگسالي افراد اثر مي     )  پدري(مطلب كه چگونه تجربيات خانواده اصلي       

هاي خانوادگي بوئن تشابهات بسياري      منظريه دلبستگي و نظريه سيست     ).  2004اسكورون و دني،     (

فردي و   است كه هر دو تأثير روابط بين         دارند؛ هر دو بر يك موضوع خاص توافق دارند و آن اين              
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 را به عنوان تابعي از روابط         هااند و هر دو انسان     روابط خانوادگي بر سالمت و اختالل را پذيرفته          

 را  هاكنند كه توسط نيروهاي متقابل، آن     طبيعي تلقي مي  بينند و وظايف را بخشي از نظام        خانوادگي مي 

گذارد و  شود كه خانواده اصلي و اوليه تأثير نيرومندي بر روابط فرد مي           گفته مي .  داردكنار هم نگه مي   

انسان به روابط معتبر و بامعني نيازمند است كه مفهوم اساسي نظريه دلبستگي و شبيه مفهوم                       

 ). 2003، 22رج و وستجو(تمايزيافتگي بوئن است 

 عوامل شناخت آن، شدن متالشي از جلوگيري و خانواده متعادل كاركرد اهميت به توجه با

 .رسدمي نظر به ضروري است، خانوادگي زندگي بخشاستحكام پايه كه زناشويي با رضايت  مرتبط

 سطح افزايش با كه شتدا انتظار توانمي زناشويي رضايت بر مؤثر عوامل به توجه بنابراين در صورت  

 جامعه، نهايت در و هاخانواده اجتماعي و عاطفي رواني، مشكالت از بسياري زناشويي منديرضايت

 آرامش با جامعه افراد زندگي، از رضايت و زناشويي رضامندي سطح ارتقاء با چنين هم .يابد كاهش

با توجه   .پرداخت خواهند صاديو اقت  فرهنگي اجتماعي، هايو فعاليت  و تعالي  به رشد  بيشتر خاطر

پيشينه پژوهشي و اهميتي كه خودمتمايزسازي و نوع سبك دلبستگي            و شده ذكر هايبه استدالل 

هاي زناشويي دارند، هدف از انجام تحقيق فعلي بررسي           در ايجاد آرامش و رضايت يا بروز نارضايتي        

بيني رضايت  چنين پيش يي و هم  هاي دلبستگي با رضايت زناشو    رابطه بين خودمتمايزسازي و سبك    

رابطه  بررسي پژوهش، ديگر هدف.  هاي دلبستگي و تمايزيافتگي است    زناشويي با توجه به ابعاد سبك     

 .تمايزيافتگي است با دلبستگي سبك

 

 روش 

 پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع همبستگي است
 

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

 شامل كليه دانشجويان متأهل مقطع كارشناسي ارشد و           جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر      

 .باشد مي89-90دكتري دانشگاه تهران درسال تحصيلي 

اي تصادفي از چهار     گيري خوشه  دانشجو بودند كه به روش نمونه        209نمونه مورد مطالعه نيز      

)  فني و هنر   انساني، علوم پايه،  (به اين صورت كه از چهار دانشكده موجود           .  دانشكده انتخاب شدند  

سپس براساس برنامه   .  طور تصادفي انتخاب شدند    ها به  كالس از روي برنامه آموزشي دانشكده        16

ها، ها مراجعه و پس از تشريح اهداف پژوهش و جلب مشاركت و همكاري آزمودني                زماني به كالس  

ن توزيع گرديد    پرسشنامه بين دانشجويا   250الزم به ذكر است كه تعداد       .  شدها تكميل مي  پرسشنامه

 عدد پرسشنامه به دليل پاسخگويي ناقص و يا سفيد تحويل دادن حذف گرديد و در نهايت                    41كه  

 نشان  1ها در جدول    شناختي و توصيفي آزمودني   متغيرهاي جمعيت .   پرسشنامه وارد تحليل شد    209

 .داده شده است
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 شناختي گروه نمونهخصوصيات جمعيت: 1جدول 

درصد 

 فراواني

 متغير ارزش ها فراوانيتعداد 

 مرد 112 6/53

 زن 97 4/46

 جنس

 كارشناسي ارشد 132 2/63

 دكترا 77 8/36

 تحصيالت

 انساني 98 9/46

 علوم پايه 62 7/29

 فني 35 7/16

 هنر 14 7/6

 
 

 رشته تحصيلي

 سن دانشجويان  سال29ميانگين  94/2انحراف معيار  

 طول زندگي مشترك  ماه49ميانگين   43/3انحراف معيار  

 سن همسران  سال27ميانگين  32/3انحراف معيار  

209=n  

 

  ابزارهاي پژوهش

 DSI-Rپرسشنامه خودمتمايزسازي   :  DSI-Rپرسشنامه تجديد نظر شده خودمتمايزسازي      

هاي ها و ارتباط  هاي مهم آن   عبارتي است كه بر روي بزرگساالن، ارتباط        46يك ابزار خود گزارشي      

 ).2003اسكرون و اسميت، (علي كه با خانواده مبدأشان دارند، تمركز دارد ف

، )IP(، موقعيت من      )ER(مقياس واكنش هيجاني      مقياس خودمتمايزسازي شامل چهار خرده      

 ).2003اسكرون و اسميت، (باشد مي) FO(و امتزاج با ديگران ) EC( عاطفي گسلش

هاي محيطي اساسي   ننده تمايل به پاسخگويي محرك    كبيان):  ER(مقياس واكنش هيجاني    خرده.  1

اگر شخصي  ).  2003اسكرون و اسميت،    (باشد  هاي هيجاني مي  هاي هيجاني خودكار و طغيان    با پاسخ 

شود هاي هيجاني بااليي باشد، حفظ آرامش در پاسخگويي به هيجانات مشكل مي                داراي واكنش 

دهنده واكنش هيجاني كمتر يا       مقياس نشان نمره باال در اين       ).  1998اسكرون و فريد لندر،       (

 ).2003اسكرون و اسميت،  (تمايزيافتگي بيشتر است 

كننده احساس  هايي است كه به روشني منعكس      شامل سؤال ):  IP(مقياس موقعيت من     خرده.  2

كننده توانايي پيروي انديشمندانه از اعتقادات شخصي خود، با           طور بيان يكپارچه خود بوده و همين     

نمرات باال در اين زيرمقياس     ).  2003اسكرون و اسميت،    (باشد  ود اعمال فشار از سوي ديگران مي      وج

 . در روابط و تمايزيافتگي بيشتر است»من«دهنده توانايي بيشتر در حفظ نشان

هايي مربوط  كننده نگراني هايي است كه منعكس   شامل سؤال ):  EC(مقياس گسلش عاطفي    خرده.  3

. باشدها مي كارگيري رفتارهاي دفاعي بر ضد اين نگراني       نشده با والدين و به      حل به درگيري عاطفي  
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اسكرون و  (عاطفي كمتر يا تمايز بيشتر است          دهنده گسلش مقياس نشان نمره باال در اين خرده      

 ).2003اسميت، 

و كننده درگيري عاطفي زياد با افراد مهم             منعكس):  FO(مقياس امتزاج با ديگران       خرده.  4

ها، بدون هرگونه سؤالي راجع به       ها، باورها و انتظارات آن     وابستگي زياد به والدين و پذيرفتن ارزش       

دهنده امتراج  نمرات باالتر در اين زيرمقياس نشان     .  باشددرستي يا نادرستي اين اعتقادات و باورها مي       

 ).2003اسكرون و اسميت، (كمتر و تمايزيافتگي بيشتر است 

.  است 92/0، ضريب آلفاي كرونباخ گزارش شده كل مقياس توسط اسكرون و اسميت              از نظر پايايي  

، FO  :(86/0(امتزاج با ديگران  :  ها كه با ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده شامل        پايايي خرده آزمون  

 است  EC  :(84/0(عاطفي   و گسلش      81/0):  IP(، موقعيت من      89/0):  ER(واكنش هيجاني    

 ).2003اسكرون و اسميت، (

اين مقياس را هنجاريابي كرده و روايي محتوايي آن را از روش              )  1385(در ايران، يونسي در سال       

لويي نجف پژوهش در .گزارش كرده است  81/0 و اعتبار آن را از روش بازآزمايي         83/0همساني دروني   

عاطفي ش، گسل 81/0، واكنش هيجاني    72/0پرسشنامه   كل براي ترتيببه پايايي پرسشنامه )  1385(

 . گزارش شده است64/0 و موقعيت من 79/0، امتزاج با ديگران 76/0

دست آمد و براي      به 85/0در پژوهش حاضر پايايي كل اين پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ                 

، 74/0عاطفي به ترتيب آلفاي      زيرمقياس امتزاج با ديگران، واكنش هيجاني، موقعيت من و گسلش           

 .بدست آمد 0 /69 و 0 /75، 0 /78

 هاياين مقياس شامل خودارزيابي از مهارت      :  )1990(مقياس دلبستگي بزرگساالن كولينز وريد       

هاي دلبستگي نزديك   دهي روابط دلبستگي نسبت به نگاره      ايجاد روابط و خودتوصيفي شيوه شكل      

نوع اي از    درجه 5گذاري روي يك مقياس     باشد كه از طريق عالمت     ماده مي  18است و مشتمل بر      

 .شود سنجيده مي»كنـدكامالً در مورد من صدق مـي« تا »كنـداصالً در مورد من صدق نمي«ليكرت از 

 :اين پرسشنامه داراي سه زيرمقياس است

ميزان آسايش در رابطه با صميمت و نزديكي هيجاني را             ):  close( زيرمقياس نزديك بودن      -1

 .كندگيري مياندازه

سنجد؛ به عبارت ديگر    ميزان اعتماد آزمودني به ديگران را مي      ):  depend( زيرمقياس وابستگي    -2

تواند به ديگران در هنگام نياز تكيه كند و اين           كند مي اين زيرمقياس به ميزاني كه فرد احساس مي        

 .كه ديگران در درسترس وي باشند، اشاره دارد

راني و ترس فرد از طرد        ترس از داشتن رابطه و ميزان نگ        ):  Anxiety( زيرمقياس اضطراب     -3

 ).1385به نقل از پاكدامن، (سنجد شدن را مي

 .../هاي دلبستگي وبيني رضايت زناشويي بر اساس سبكپيش                                /449

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

450 

 
 

 

 

������� �
���������� / ���� !� / �"�#$%&/ '� 	
( )%*)/

هايي كه در پرسشنامه دلبستگي بزرگساالن هازان و شيور در مورد سه            كولنيز و ريد بر پايه توصيف     

) A(زيرمقياس اضطراب   .  اندسبك اصلي دلبستگي وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارك ديده           

مطابق با دلبستگي ايمن    )  C(دوسوگرا مطابقت دارد و زيرمقياس نزديك بودن        /  با دلبستگي اضطرابي  

، 23و نولر   فيني(توان تقريباً برعكس دلبستگي اجتنابي قرار داد        را مي )  D(باشد و مقياس وابستگي     مي

1996.( 

 و  D  (75/0(، مقياس وابستگي    69/0)  C(آلفاي كرونباخ مقياس نزديك بودن      )  1990(كولنيز وريد   

 . گزارش كردندA (72/0(اضطراب 

 ماه و   2هاي نزديك بودن، وابستگي و اضطراب در فاصله زماني             ها نشان دادند كه زيرمقياس     آن

كه مقادير آلفاي كرونباخ، در تمامي موارد مساوي يا بيش از           با توجه به اين   .   ماه پايدار ماندند   8حتي  

 ).1385پاكدامن، (باالست دست آمده  گزارش شد ميزان قابليت اعتماد به80/0

 بازآزمون به صورت همبستگي بين دو       -در ايران نيز ميزان قابليت اعتماد، با استفاده از روش آزمون          

نتايج حاصل از دوبار اجراي اين         .   نفر آزمودني بررسي شد      100اي با حجم     اجرا بر روي نمونه    

، Aهاي   تفاوت بين دو اجراي مقياس     پرسشنامه با فاصله زماني يك ماه از يكديگر بيانگر آن بود كه            

D ،C 1385پاكدامن، ( قابل اعتماد است 95/0، معنادار نبوده و اين آزمون در سطح.( 

 A  :(74/0( و اضطراب    68/0):  D(، وابستگي   73/0):  C(در پژوهش حاضر پايايي زيرمقياس نزديكي        

 .دست آمدبه

 روايي  از  استفاده  با  سازه  روايي.  است  ردهك  بررسي  را  پرسشنامه  اين  سازه  روايي)  1385  (پاكدامن

 هايزيرمقياس  بين  همبستگي  ضريب  داد  نشان  نتايج.  شد  سنجيده A  و  A ،C و D سطح  واگرا در 

A    و C  ،A    و D    ضريب  و  باشدمي  -336/0  و  -313/0  ترتيب   به 001/0   در سطح معناداري 

 .آمد دستبه246/0 مقدار 014/0 معناداري سطح  درDو  C هايزيرمقياس بين همبستگي

در پژوهش حاضر براي سنجش رضايت        ):  ENRICH(پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ      

- خرده 12 سؤال و    115اين پرسشنامه از    .  زناشويي زوجين از پرسشنامه اينريچ استفاده شده است        

فق و   نه موا  - موافق -كامالً موافق (اي   گزينه 5پاسخ به سؤاالت به صورت      .  مقياس تشكيل شده است   

 1989اين پرسشنامه توسط اولسون و همكاران در سال           .  است)   كامالً مخالف  - مخالف -نه مخالف 

. رودكار مي زا و شناسايي نقاط قوت رابطه زناشويي به       هاي بالقوه مشكل  ساخته شد و براي ارزيابي زمينه     

 تقويت و شاورهم به نياز كه شودمي هايي استفاده زوج تشخيص براي پرسشنامه اين از چنينهم

 در است قرار گرفته  هنجاريابي مورد پرسش 47 با آزمون كوتاه فرم ايران،  در .دارند خود رابطه

 .شد آن استفاده سؤالي 47 نسخه از فعلي مطالعه

حميدي، ( گزارش كردند    95/0پايايي پرسشنامه را با روش ضريب آلفا        )  1983(اولسون و همكاران    

. دست آمد  به 93/0ي كل پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرونباخ           در پژوهش فعلي پاياي   ).  1386
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 70/0احمدزاده   و95/0 سؤالي   47پژوهش سليمانيان براي پرسشنامه       در كرونباخ آلفاي ضريب

 .اندشده گزارش

 هايمقياس با و ،42/0 تا   32/0از   زناشويي رضايت هايمقياس با اينريچ پرسشنامه ضريب همبستگي 

خرده   كليه .است اينريچ پرسشنامه سازه روايي نشانه كه است 60/0 تا   41/0 گي از خانواد رضايت

 كه دهدمي نشان اين و كنندمي تفكيك را و ناراضي  راضي هايزوج اينريچ پرسشنامه هايمقياس

عالوه بر اين، مقايسه      ).1388ثنايي و همكاران،    (است   برخوردار خوبي مالك روايي از اين پرسشنامه 

هاي انجام شده توسط اين مقياس بين زوجين خوشبخت و طالق گرفته و در حال طالق،                     بررسي

روايي محتوايي پرسشنامه ياد شده نيز توسط پنج نفر از              .  روايي اين مقياس را تأييد كرده است        

 .شناسي تأييد شده استمتخصصان مشاوره خانواده و استادان روان

 

 هايافته

 قبيل آماري از  هايشاخص شامل پژوهش را كه   اين توصيفي هاي، يافته قبل از بررسي و ارائه نتايج     

هاي توصيفي   شاخص 3 و   2جدول شماره   .  كنيمبررسي مي  هستند معيار انحراف و ميانگين درصد،

 .دهدمتغيرهاي پژوهش را نشان مي

 
هاي دلبستگي در رضايت زناشوييهاي توصيفي سبكشاخص: 2جدول   

خطاي معيار 

 ميانگين

نحراف ا

 معيار

 نوع دلبستگي تعداد ميانگين

 ايمن 101 83/195 83/13 38/1

 اضطرابي 62 18/157 35/17 20/2

 اجتنابي 46 31/164 30/17 55/2

 كل 209 43/177 87/23 65/1

 
 

 هاي دلبستگي در تمايزيافتگيهاي توصيفي سبكشاخص: 3جدول

خطاي معيار 

 ميانگين

انحراف 

 معيار

 وع دلبستگين تعداد ميانگين

 ايمن 101 38/181 93/21 18/2

 اضطرابي 62 69/169 06/27 44/3

 اجتنابي 46 69/175 78/23 51/3

 كل 209 66/176 37/24 69/1

 

راهه هاي دلبستگي و رضايت زناشويي از آزمون تحليل واريانس يك           براي بررسي رابطه بين سبك     

 .اندده گزارش ش4نتايج اين آزمون در جدول . استفاده شد
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هاي دلبستگيراهه جهت مقايسه رضايت زناشويي بر اساس سبكنتايج تحليل واريانس يك: 4جدول  

سطح 

 معناداري

 مقدار 

)F( 

ميانگين 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

 مجموع مجذورات

 گروهيبين 48/67527 2 74/33763  

 گروهيدرون 25/50951 206 34/247 51/136 000/0

 موعمج 73/118478 208   
 

هاي شود، تفاوت بين سه گروه از افرادي كه داراي سبك          طور كه در جدول فوق مشاهده مي       همان

، )p>000/0(اند در ميزان رضايت زناشويي معنادار است          دلبستگي ايمن، اضطرابي و اجتنابي بوده      

راي آن  حال ب .  هاي دلبستگي مختلف تفاوت معناداري وجود دارد      يعني حداقل بين دو گروه از سبك      

) آزمون توكي (هاي تعقيبي   ها تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون        كه مشخص شود در كدام گروه      

 . ارائه گرديده است5استفاده شده است كه نتايج آن در جدول 

 
هاي دلبستگيآزمون توكي در رضايت زناشويي با توجه به سبك: 5جدول   

سطح 

 معناداري

خطاي 

 استاندارد

تفاوت 

 اهميانگين

 مجموع مجذورات

 دلبستگي ايمن دلبستگي اضطرابي 65/38 54/2 000/0

 دلبستگي ايمن دلبستگي اجتنابي 52/31 80/2 000/0

 دلبستگي اجتنابي دلبستگي اضطرابي 13/7 06/3 05/0
 

هاي دلبستگي  با توجه به جدول فوق تفاوت ميانگين بين سبك دلبستگي ايمن با ميانگين سبك                

باشد، كه اين تفاوت به نفع سبك دلبستگي          معنادار مي )  p>000/0(ابي در سطح    اضطرابي و اجتن  

طور معناداري باالتر از    يعني ميانگين رضايت زناشويي افراد با سبك دلبستگي ايمن به           .  ايمن است 

چنين ميانگين افرادي كه    هم.  ميانگين افرادي است كه سبك دلبستگي اضطرابي يا اجتنابي دارند           

طور معناداري باالتر از كساني است كه سبك دلبستگي اضطرابي             اجتنابي دارند به   سبك دلبستگي 

 ). p>05/0(دارند 

براي بررسي رابطه بين تمايزيافتگي و رضايت زناشويي از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد،                

؛ يعني  )p  ،31/0=r>01/0(كه نشان داد سطح تمايز با رضايت زناشويي رابطه مثبت و معنادار دارد                

 نتايج مربوط   6يابد در جدول    ها افزايش مي  با باال رفتن سطح تمايز افراد ميزان رضايت زناشويي آن          

 .به اين فرضيه ارائه شده است

رابطه تمايزيافتگي با رضايت زناشويي: 6 جدول  

سطح 

 معناداري

ضريب 

 همبستگي

 هاي آماريشاخص تعداد

 متغيرها

 گيرابطه تمايزيافت 209 031/0 01/0

 رضايت زناشويي و
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تحليل ديگري كه در اين پژوهش صورت گرفت بررسي ميزان تمايزيافتگي و رضايت زناشويي در                  

نتايج آزمون لون جهت بررسي همگني      .   استفاده شد  tجهت اين كار از آزمون      .  بين زنان و مردان بود    

و رضايت زناشويي   )   =83/1Leven=   ،2/0Sig(هاي تمايزيافتگي   ها نشان داد كه واريانس    واريانس

)1/0Leven=   ،75/0Sig= (  باشد، بنابراين نتايج آزمون      ، يكسان ميt     ها  با فرض برابري واريانس

 . ارائه شده است7در جدول 

 
  جهت مقايسه ميانگين زنان و مردان در رضايت زناشويي و تمايزيافتگيtنتايج آزمون : 7جدول 

سطح 

 معناداري

درجه 

 آزادي

t ار خطاي معي

 ميانگين

انحراف 

 معيار

 متغير گروه تعداد ميانگين

 21/4 207 000/0 مردان 112 65/183 23/22 10/2

 زنان 97 25/170 78/23 41/2

 
 رضايت زناشويي

 90/1 207 059/0 مردان 112 62/179 68/22 14/2

 زنان 97 25/173 88/25 63/2

 
 تمايزيافتگي

 
طور معناداري بيشتر از ميانگين زنان در        دان در رضايت زناشويي به    با توجه به جدول، ميانگين مر      

شود كه بين   بنابراين با توجه به اين نتيجه مشخص مي        ).  =p  ،21/4t>001/0(باشد  اين متغير مي  

چنين با توجه به اين جدول       هم.  زنان و مردان از لحاظ ميزان رضايت زناشويي تفاوت وجود دارد             

؛ )=p،90/1r>06/0(نگين تمايزيافتگي در بين مردان و زنان وجود ندارد             تفاوت معناداري بين ميا    

 . شوديعني از لحاظ ميزان تمايزيافتگي بين زنان و مردان تفاوت معناداري ديده نمي

هاي مختلف دلبستگي از آزمون تحليل واريانس       به منظور بررسي ميزان تمايزيافتگي افراد در سبك       

 . نتايج مربوط به آزمون تحليل واريانس گزارش شده است8 جدول در. راهه استفاده گرديديك

 
 

 هاي دلبستگيراهه جهت مقايسه ميزان تمايزيافتگي بر اساس سبكنتايج تحليل واريانس يك: 8 جدول

سطح 

 معناداري

 مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات  )F(مقدار 

 گروهيبين 21/5302 2 11/2651  

 گروهيدرون 33/118211 206 84/573 62/4 01/0

 مجموع 55/123513 208   
 

هاي دلبستگي ايمن،   شود، تفاوت بين سه گروه از افرادي كه داراي سبك          طور كه مشاهده مي   همان

؛ يعني حداقل بين دو      )p>01/0(اند در ميزان تمايزيافتگي معنادار است         اضطرابي و اجتنابي بوده    

براي آن كه مشخص شود كه در        .  مختلف تفاوت معناداري وجود دارد     هاي دلبستگي   گروه از سبك  

 9ها تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون توكي استفاده شده كه نتايج آن مطابق جدول                   كدام گروه 

 .ارائه گرديده است
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 هاي دلبستگيآزمون توكي در ميزان تمايزيافتگي با توجه به سبك:  9جدول 

سطح 

 معناداري

خطاي 

 ندارداستا

تفاوت 

 هاميانگين

 هاگروه

 دلبستگي ايمن دلبستگي اضطرابي 69/11 86/3 01/0

 دلبستگي ايمن دلبستگي اجتنابي 69/5 26/4 38/0

 دلبستگي اجتنابي دلبستگي اضطرابي 99/5 66/4 40/0
 

با توجه به جدول فوق تفاوت ميانگين بين سبك دلبستگي ايمن با سبك دلبستگي اضطرابي در                    

يعني .  باشدباشد، كه اين تفاوت به نفع سبك دلبستگي ايمن مي             معنادار مي ))  p>01/0  (سطح

طور معناداري باالتر از ميانگين افرادي است كه        ميانگين تمايزيافتگي افراد با سبك دلبستگي ايمن به       

ر نمي  اما تفاوت ميانگين بين سبك دلبستگي ايمن با اجتنابي معنادا         .  سبك دلبستگي اضطرابي دارند   

همچنين تفاوت ميانگين افراد با سبك دلبستگي اجتنابي در مقايسه با افراد با                  ).  p>38/0(باشد  

 ).p>40/0(باشد سبك دلبستگي اضطرابي، در ميزان تمايزيافتگي نيز معنادار نمي

و )  وابستگي، نزديك بودن و اضطراب     (هاي دلبستگي   براي بررسي سهم جنس و هريك از مؤلفه         

بيني رضايت  در پيش )  واكنش هيجاني، موقعيت من، گسلش عاطفي و امتزاج با ديگران         (ي  تمايزيافتگ

قبل از اين بررسي، ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش        .  زناشويي از تحليل رگرسيون استفاده شد     

 .دهيم ارائه مي10را در جدول 

 
ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش: 10جدول   

 مارهش متغير 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 جنسيت 1        

 2 وابستگي -07/0 1       

 3 نزديكي -13/0 16/0* 1      

 4 اضطراب 07/0 -10/0 -04/0 1     

 5 واكنش هيجاني -01/0 -09/0 02/0 07/0 1    

 6 موقعيت من -20/0** -16/0 22/0** -09/0 14/0* 1   

 7 عاطفيگسلش  10/0 23/0** 13/0 -22/0** -02/0 15/0* 1  

 8 امتزاج با ديگران -02/0 01/0 01/0 07/0 -02/0 -09/0 -19/0** 1 

 9 رضايت زناشويي -28/0** 21/0** 16/0* -22/0** -01/0 57/0** -44/0** -21/0** 1

*p<0.05               **p<0.01 
 

را با رضايت   هاي تمايزيافتگي بيشترين همبستگي      با توجه به جدول باال، موقعيت من از مؤلفه           

تري از خود داشته باشد و به خاطر        بدين معني كه هر چه فرد تعريف واضح       )  =57/0r(زناشويي دارد   

پس از آن،   .  رضايت ديگران عقايد و رفتار خود را تغيير ندهد، رضايتمندي زناشويي بيشتري دارد                

متر باشد  ؛ يعني هر چقدر اضطراب و وابستگي هيجاني فرد ك              ) =r-44/0(عاطفي است    گسلش

و در آخر مؤلفه    )   =r-28/0(كند؛ بعد از آن متغير جنسيت        رضايت زناشويي بيشتري را تجربه مي      
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اضطراب، به نگراني و ترس فرد از       .  كه با رضايت زناشويي همبستگي دارد     )   =r-22/0(اضطراب است   

ت كه هر قدر    اينكه در رابطه با ديگري طرد شود يا ترك گردد، اشاره دارد و در اينجا مشخص اس                    

مؤلفه ديگري است   )  =21/0r(وابستگي  .  شوداضطراب فرد كمتر باشد، رضايت زناشويي او بيشتر مي         

تواند به  كند مي كه با متغير مالك همبستگي دارد، اين زيرمقياس به ميزاني كه فرد احساس مي                  

 اشاره دارد؛ هرچه    كه ديگران در دسترس وي باشند     ديگران در هنگام نياز تكيه و اعتماد كند و اين          

ضريب همبستگي امتزاج با    .  كندميزان اعتماد فرد بيشتر باشد، رضايت زناشويي باالتري را تجربه مي           

يعني هرقدر فرد كمتر به تأييد و حمايت اطرافيان نياز          .  است)   =r-21/0(ديگران و رضايت زناشويي     

. ت زناشويي بيشتري خواهد داشت    داشته باشد و رفتارهايش كمتر تحت تأثير هيجاناتش باشد، رضاي          

، از  ) =16/0r(مؤلفه ديگري كه با رضايت زناشويي همبستگي دارد، مؤلفه  نزديك بودن              و در نهايت    

 دلبستگي است و بدين معني است كه هرقدر فرد آسايش و صميميت بيشتري را در                     هايزيرمقياس

 . رابطه خود تجربه كند رضايت زناشويي بيشتري دارد

بين، از تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام        ررسي رضايت زناشويي از روي متغيرهاي پيش      براي ب 

عاطفي، گام سوم جنسيت، گام     در گام اول متغير موقعيت من، گام دوم گسلش         .  به گام استفاده شد   

چهارم وابستگي و گام پنجم امتزاج با ديگران وارد معادله شدند و معناداري خود را طي پنج گام                       

متغيرهاي نزديك بودن، اضطراب و واكنش هيجاني چون به سطح معناداري نرسيدند             .  ظ نمودند حف

 . است نتايج تحليل رگرسيون گزارش شده 11در جدول . از معادله خارج شدند

 
 

 بيننتايج تحليل رگرسيون گام به گام رضايت زناشويي از روي متغيرهاي پيش: 11جدول 

T Beta B ∆F F Df SE ∆R2
 R2

 R بينمتغير پيش 

  موقعيت من-1 57/0 328/0 328/0 62/19 1،207 90/100*** 90/100 70/1 47/0*** 29/9

 عاطفي گسلش-2 67/0 456/0 129/0 68/17 2،206 42/86*** 69/48 71/0 -35/0*** -66/6

  جنسيت-3 71/0 506/0 049/0 90/16 3،205 90/69*** 50/20 -38/10 -22/0*** -34/4

  وابستگي-4 72/0 517/0 012/0 74/16 4،204 63/54*** 87/4 83/0 12/0* 33/2

  امتزاج با ديگران-5 73/0 527/0 010/0 61/16 5،203 26/45*** 27/4 -48/0 -10/0* -07/2

***p<0.001  *p<0.05          

 
 از   درصد 8/32دهد كه موقعيت من       نشان مي  11نتايج تحليل رگرسيون گام به گام در جدول            

 درصد،  9/4 درصد، جنس      9/12عاطفي  گسلش.  كندبيني مي واريانس رضايت زناشويي را پيش      

اين .  كنند درصد از تغيرات رضايت زناشويي را تبيين مي         1 درصد و امتزاج با ديگران        2/1وابستگي  

حليل نتايج آزمون ت. كنندبيني مي  درصد از تغييرات متغير مالك را پيش       7/52پنج متغير در مجموع     

دهد اين پنج متغير اثر معناداري بر رضايت           ، نشان مي   واريانس نيز كه در جدول باال ارائه شده          

 .زناشويي دارند
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 بحث

نتايج نشان داد افراد با سبك دلبستگي ايمن رضايت زناشويي بيشتري نسبت به دو سبك اضطرابي                

به عبارت ديگر بين سبك      .   ـ دارند  شودهاي ناايمن ياد مي   عنوان سبك ها به و اجتنابي ـ كه از آن      

 .دلبستگي ايمن و رضايت زناشويي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

دهند كه اعتماد به خود و اعتماد به ديگران، دو ويژگي اساسي افراد با               هاي متعدد نشان مي   بررسي

ايمن به  اعتماد فرد    ).  1994،  24پاتريك و ديويس   كيك(شوند  سبك دلبستگي ايمن محسوب مي      

طرز تلقي  .  كندباشد، فرد را به كمك به ديگران ترغيب مي        ديگران كه جزء مكمل اعتماد به خود مي       

ها خود را توانا، ديگران را قابل       آن.  افراد داراي سبك ايمن نسبت به خود، ديگران و آينده مثبت است           

نسته و با واقعيت      بينند و مسائل زندگي را تحت كنترل خود دا             اعتماد و آينده را روشن مي        

اين افراد به دنبال راهكارهاي گوناگون براي حل مشكالت خود هستند و از خود گرمي و                 .  همسازترند

شان همراه لذت و احساس آرامش است و به شريك جنسي            دهند و روابط عاطفي   صميمت نشان مي  

ا از روابط با همسرشان     ها ر ها رضايتمندي آن  كه اين ويژگي  )  1987هازان وشيور،   (خود اعتماد دارند    

 .دهدافزايش مي

فقدان اعتماد به خود  .  در مقابل، فقدان اعتماد به خود و ديگران دو مشخصه اصلي افراد ناايمن است             

كند و اين   شناختي را به افراد ناايمن تحميل مي      زا، درماندگي روان  هاي تنيدگي در مواجهه با موقعيت   

فقدان اعتماد به ديگران منجر به ايجاد        .  زندامن مي حالت به احساس حقارت و اضطراب شخص د         

افراد با سبك دلسبتگي ناايمن از روابط         .  شودفاصله و دوري و عدم حمايت از سوي ديگران مي             

 ). 1987هازان و شيور، (كنند ترسند و از صميميت اجتناب مينزديك مي

هاي هيجاني در مواقع    العمل عكس و)  فيزيكي و رواني  (گيري  از طرف ديگر اين عدم اعتماد و كناره        

ها و  اين ويژگي .  تواند سبب تعارض و خصومت در روابط زوجين گردد         ناكامي و مشكالت زندگي مي    

گردد كه آنان احساس نارضايتي بيشتر در زندگي        ها موجب مي  احساس ناايمني و عدم اعتماد در آن      

 .زناشويي خود داشته باشند

ها كه با باال رفتن سطح تمايزيافتگي افراد، ميزان رضايت زناشويي آن          از نتايج ديگر پژوهش اين بود       

 افراد با تمايزيافتگي باال به هيجانات خود آگاهي دارند و قادر به سنجش متفكرانه                .  يابدافزايش مي 

توانند در   را در روابط صميمانه دارند و مي         »25من مستقل «اين افراد توانايي رشد      .  موقعيت هستند 

 عاطفي براي تعديل    ميق و زناشويي آرامش و راحتي خود را حفظ كنند و از امتزاج و گسلش              روابط ع 

اين افراد در بعد درون شخصيتي به       ).  2004اسكورون و دندي،    (هاي دروني خود اجتناب كنند      تنش

زاي زندگي  هاي مشكل شان جدا كنند و در موقعيت       شان را از عقالنيت    توانند احساسات راحتي مي 

فردي در بعد بين. باشندها مير به استفاده از نظام عقالني خود در چگونگي واكنش و حل موقعيت           قاد

توانند روابط صميمانه و عميقي با ديگران برقرار كنند و در عين حال استقالل خود                نيز اين افراد مي   
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. ا اشخاص ديگر  شود نه توسط هيجانات و ي     توسط خودشان اداره مي   زندگي اين افراد    .  را حفظ كنند  

پذيرند، قادر به برقراري و     افراد با سطح تمايز باال در ازدواج، داراي پختگي هيجاني هستند، انعطاف             

مجموعه اين  ).  2000اسكورون،  (توانند از آن لذت ببرند        ادامه روابط صميمانه با يكديگرند و مي        

 .ودي كنندها در زندگي مشترك خود احساس رضايت و خشنشود آنعوامل باعث مي

رسد افراد كمتر تمايزيافته در دام هيجانات خود گرفتار هستند و عقل و               از طرف ديگر به نظر مي      

گيرد و به شدت به       شان تحت اختيار ديگران قرار مي        شان درهم آميخته است، زندگي      هيجانات

دانند و به    مي اين افراد صميميت و نزديك شدن به ديگري را عميقاً تهديد            .  ديگران وابسته هستند  

ها پايين است و در مواقع      نفس در آن  كنند، احترام به خود و عزت     همين دليل از صميمت اجتناب مي     

. كنندگيري مي شان تصميم  براساس احساسات  طور ناگهاني بحراني و برخورد با مشكالت زندگي به        

كرد كه با مشكالت عديده      بيني  توان پيش هاي الزم را دارا نيستند و در نتيجه مي           طبيعتاً مهارت 

 .شودرو ميزناشويي روبه

به طور كلي هر اندازه ميزان تمايزيافتگي افراد پائين باشد آمادگي بيشتري براي اضطراب دارند، به                 

شان براي  دهند، ظرفيت رويدادها و رفتار همسرشان واكنش عاطفي يا هيجاني شديدتري نشان مي            

د است و در صورت نياز براي نزديك شدن دچار امتزاج يا              پيوندهاي صميمانه با شريك خود محدو      

ها شوند كه همه اين   شوند و تعارضات و فشارهاي زناشويي زيادي را متحمل مي         آميختگي عاطفي مي  

 .در نارضايتي از زندگي تأثيرگذار است

 قرار  چنين ميزان تمايزيافتگي و رضايت زناشويي در زنان و مردان را مورد آزمايش             اين پژوهش هم  

 از لحاظ ميزان تمايزيافتگي بين زنان و مردان تفاوت معناداري             دهنده آن بود كه   داد و نتايج نشان   

كه معتقد بود بين      )  1998نقل از اسكورون،      ، به 1978(اين يافته با نظر بوئن          .  وجود ندارد 

ن داد كه   نيز نشا )  1385(پژوهش ولدخاني   .  تمايزيافتگي و جنسيت تفاوتي وجود ندارد همسو است        

 .تفاوت ميزان همبستگي خودمتمايزسازي، در مردان و زنان معنادار نيست

تحقيقات زيادي از سال    .  بخش ديگر نتايج نشان داد كه رضايت زناشويي مردان بيشتر از زنان است             

مون (كنند  اند كه مردان رضايت زناشويي بيشتري نسبت به زنان تجربه مي            به بعد نشان داده    1970

 ).2009ولوي، 

 زوج انجام داد، دريافت كه مردان رضايت زناشويي            7000در پژوهشي كه روي      )  1991  (26فوور

 زوج مطالعه كرد و به نتيجه مشابهي          219,0روي  )  1981(  27راين.  بيشتري نسبت به زنان دارند     

نشان داد كه رضايت زناشويي در مردان بيشتر از زنان             )  2009(پژوهش مون و لوي      .  دست يافت 

هاي مختلفي وجود   در تبيين علت باال بودن رضايت زناشويي در مردان نسبت به زنان ديدگاه              .  است

. كنند متفاوت است  هايي كه زن و مرد ازدواج خود را ارزيابي مي          معتقد بود شيوه  )  1991(فوور.  دارد

رشان هاي مالي، والديني، خانواده، دوستان و شخصيت همس         مردان بيشتر ازدواج خود را در زمينه        
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كنند و زنان ازدواج خود را بر اساس اوقات فراغت، حل تعارضات و رابطه جنسي ارزيابي                   ارزيابي مي 

 . كنندمي

ها را  شان آن كنند كه ازدواج  معتقد بود كه مردان نسبت به زنان كمتر احساس مي           )  1981(راين  

كه زنان  ديگر اين .  ندكمحدود كرده و به عبارت ديگر ازدواج بيشتر آزادي زنان را محدود مي                   

كه دانند؛ يعني زنان از اين    همنشين و هم صحبت بودن با همسر خود را در رضايت زناشويي مؤثر مي             

 .كمتر در كنار همسر خود باشند احساس رضايت كمتري نسبت به مردان دارند

زنان اكثر  .  هاي درون خانه نيز بر نارضايتي زناشويي زنان تأثيرگذار است              مساوي نبودن نقش   

رغم تغييراتي كه   علي.  شودمعترض هستند كه چرا وظايف داخل خانه به صورت مساوي تقسيم نمي            

اي آخرين نكته .  هاست باز هم اكثر كارهاي منزل به عهده زنان است          گيري در فرهنگ  در حال شكل  

-ن حمايت توان در علت باالتر بودن رضايت زناشويي مردان به آن اشاره كرد اين است كه مردا               كه مي 

چنين وجود فرهنگ مرد ساالرانه در اكثر جوامع و هم            .  كنندهاي اجتماعي بيشتري دريافت مي      

كند و احتماالً اين عامل هم باعث رضايت           جامعه ما افزايش قدرت مردان در خانواده كمك مي            

 .گرددها ميزناشويي بيشتر آن

هاي تمايز  در سطح مؤلفه  .  رابطه دارند هاي سبك دلبستگي و تمايزيافتگي با رضايت زناشويي         مؤلفه

 داراي بيشترين    "موقعيت من "يافتگي، تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه زيرمقياس                  

. كندبيني مي  درصد واريانس رضايت زناشويي را پيش        8/32همبستگي با رضايت زناشويي است و         

 هويت از و زندگي هستند  در خصيمش و باورهاي  عقايد داراي دارند بااليي من موقعيت كه افرادي

 تحت و كنندمي تجربه كمتري مزمن اضطراب در نتيجه،  و برخوردارند نيرومندي و قوي شخصي

و  مخدر مواد و الكل چون مصرف هم(ناسالم   رفتارهاي و شده كمتري آشفتگي دچار زاشرايط تنش 

 رضايت و افزايش  هازوج روابط اماستحك موجب هاي افراد تمايزيافته  اين ويژگي  .دهندنمي نشان ...)

 و )1998(  28لندر فريد و اسكوورون هاييافته با چنينپژوهش، هم  اين هاييافته.  شودمي زناشويي

 نفري 609 يك نمونه  بررسي با لندر فريد و اسكوورون.  است همسو )2005(  29و پاتون  وارينگ

رضايت  و بهتر شناختيروان سازگاري كمتر، مزمن من، اضطراب  موقعيت در باال نمره كه دريافتند

 .كندمي بينيپيش را بيشتري زناشويي

 بيني كننده پيش دومين متغير  " عاطفي گسلش "متغير گام، به گام رگرسيون تحليل به توجه با

. كندمي تبيين را زناشويي واريانس رضايت  تغيير درصد9/12عاطفي   گسلش .است رضايت زناشويي 

طور عميقي صميميت را تهديدآميز     عاطفي دارند، به  شوند و گسلش  طفي جدا مي  افرادي كه از نظر عا    

ها اهميت خانواده را آن. يابند؛ بنابراين اغلب تمايل دارند خودشان را از ديگران و از عواطف جدا كنند      مي

است كه  يني  بقابل پيش ).  2002پاپكو،  (دهند  كنند و يك نماي افراطي از استقالل را نشان مي         انكار مي 

 .شودهايي رضايت زناشويي را تحت  تأثير قرار داده و موجب عدم رضايت زناشويي ميچنين ويژگي

458/ 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

459 

 
 

 

 

 2/1هاي سبك دلبستگي     از مؤلفه  "وابستگي"نتايج ديگر تحليل رگرسيون نشان داد كه زيرمقياس         

 واريانس رضايت    درصد از  1هاي تمايزيافتگي    از ديگر مؤلفه   " امتزاج با ديگران   "درصد و زير مقياس   

 .كنندزناشويي را تبيين مي

توانند بين هيجانات و عقل خود تفكيك قائل         شان امتزاج با ديگران دارند، نمي     افرادي كه در روابط   

شان ايجاد نكنند و با او يكي شوند و به             كنند كه هيچ مرزي بين خود و شريك         شوند و سعي مي    

 »نزديكي مفرط «تواند به حالت ناخوشايند     ين وضعيت مي  ا.  عبارتي هيچ فرديتي از خود نداشته باشند      

 ).1382گلدنبرگ، (و نهايتاً طرد متقابل، ختم شود 

ها در روابط زناشويي ـ كه هر فرد بايد در عين صميميت،             شود كه اين ويژگي   بنابراين مالحظه مي  

 .گردديتي زناشويي ميگذارد و در نتيجه باعث نارضاهويت و فرديت خود را حفظ كند ـ تأثير منفي مي

 و گروتوانت هايپژوهش با ها همسو يافته اين.  دارد رابطه نيز دلبستگي هايسبك با تمايزيافتگي

 سبك كه دهدمي نشان باشد نتايج مي )1995(  31گيبس و والي جرالد   فيتز رايس، ،)1985(  30كوپر

 .دارد مثبت تمايزيافتگي رابطه با ايمن دلبستگي

هاي دلبستگي  در پژوهش خود نشان دادند كه بين تمايزيافتگي و سبك         )  2004  (اسكورون و دندي  

-ها نشان دادند كه يك رابطه قوي بين دلبستگي اجتنابي با خرده              آن.  روابط معناداري وجود دارد   

) r  =-60(مقياس واكنش هيجاني    و دلبستگي اضطرابي با خرده    )  r  =-%  78(عاطفي  مقياس گسلش   

 درصد  62 درصد واريانس دلبستگي اضطرابي و       40 زيرمقياس تمايزيافتگي،    4وع  در مجم .  وجود دارد 

در تبيين رابطه بين تمايزيافتگي باال و دلبستگي ايمن            .  كردندبيني مي دلبستگي اجتنابي را پيش    

هاي افراد با سطح تمايزيافتگي باال، داشتن اعتماد به نفس و               توان عنوان كرد كه از مشخصه       مي

بط صميمانه با ديگران است؛ كه همين ويژگي در افراد با سبك دلبستگي ايمن نيز وجود                 برقراري روا 

ويژگي ديگر براساس اصل تنظيم فاصله است، كه در آن افراد با تمايز باال و كساني كه سبك                     .  دارد

كنند و در آن به      دلبستگي ايمن دارند سطحي از فاصله فيزيكي ـ رواني را با ديگران تنظيم مي                  

رسد كه بين تمايزيافتگي باال و         پس منطقي به نظر مي      .  كنندمش و راحتي دست پيدا مي        آرا

در مقابل افراد با تمايزيافتگي پائين كساني هستند         .  دلبستگي ايمن رابطه مثبت وجود داشته باشد       

ها در افراد با    همين خصيصه .  كه داراي اعتماد به نفس پائين، اضطراب و مشكالت هيجاني هستند            

پس به نظر منطقي است كه افرادي با سطح تمايزيافتگي             .   دلبستگي ناايمن نيز وجود دارد      سبك

 .پائين، سبك دلبستگي ناايمن داشته باشد

در .  بين ميزان تمايزيافتگي در بين سبك اضطرابي و سبك اجتنابي تفاوت معناداري مشاهده نشد               

وان بدين صورت تبيين كرد كه با توجه        تاين مورد پژوهشي صورت نگرفته است ولي اين نتيجه را مي          

، از  )واكنش هيجاني (كنند  مدار استفاده مي   اي هيجان هاي مقابله كه هر دو سبك از روش       به اين 

و از خودآگاهي   )   عاطفي گسلش(كنند  مواجهه با مشكالت و حل مسائل عاطفي حل نشده فرار مي            
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رسد كه سطح تمايزيافتگي اين     ه نظر مي  بنابراين منطقي ب  ).  جايگاه ضعيف من  (ضعيفي برخوردارند   

 .دو سبك شبيه هم باشد

هاي جوان  كه نمونه اين پژوهش را زوج         اين پژوهش داراي چندين محدوديت بود؛ اول اين            

داد؛  تعميم جامعه غيردانشگاهي  به تواننمي پژوهش را  نتايج دادند و طبعاً  دانشگاهي تشكيل مي  

در بررسي عوامل   .  هاي ديگر اجرا شود   ها و زوج  ژوهش در گروه  بنابراين مهم است كه مشابه همين پ       

گيري قرار  هايي كه در اين پژوهش مورد ارزيابي و اندازه          مرتبط با رضايت زناشويي عالوه بر متغير        

، متغيرهاي ديگري نيز ممكن است اثر داشته           )هاي دلبستگي و خودمتمايزسازي    سبك(اند  گرفته

 از سوي محقق ميسر نيست؛ لذا تفسير نتايج بايد با در نظر گرفتن اين               هاباشند كه كنترل تمامي آن    

كه تعداد سؤاالت   اين.  ها بود واسطه نحوه پاسخگويي آزمودني   محدوديت ديگر به  .  مسئله صورت گيرد  

 هاشد، طبيعتاً از دقت و صراحت آزمودني       ها مي ها نسبتاً زياد بوده و باعث خستگي آزمودني        پرسشنامه

 .  لذا در تفسير نتايج تحقيق بايد اين مورد را هم مدنظر قرار دادكاهد؛مي

كه در تحقيق حاضر افراد به       شود با توجه به اين     ها پيشنهاد مي  با در نظر گرفتن اين محدوديت      

شود ، پيشنهاد مي  )يك زوج مرد و زن مورد بررسي قرار نگرفته است          (اند  صورت زوجي انتخاب نشده   

پيشنهاد ديگر اين است كه مطالعات طولي در اين         .  هاي زوجي صورت گيرد   همين تحقيق روي گروه   

-هم.  توان تغييرات اين روابط را در طول زمان مشاهده كرد          با انجام اين كار مي    .  مورد صورت گيرد  

چون در پژوهش فعلي همه ابزارها          .  گيري عوض شود   شود كه ابزار اندازه     چنين پيشنهاد مي   

 از ابزارهاي ديگر مثل مصاحبه، براي سنجش دلبستگي و تمايزيافتگي فرد            توانمي.  خودسنجي بودند 

 .شوداستفاده كرد، با انجام اين كار بر اعتبار نتايج نيز افزوده مي

 اقداماتي هايي،پژوهش چنين هايبر يافته  تكيه با توانندمي ازدواج و خانواده مشاوران و درمانگران

-و تصميم  ازدواج از قبل مشاوره امر چنين در و هم  نجام دهند ا هازوج حل تعارضات  جهت در مؤثر

 . كمك كنند زوجين به همسر انتخاب براي مناسب گيري
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