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 ۲، مقصود فقیرپور*۱فرانک سجادی
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 Famaghsood@gmail.com ، دانشگاه فرهنگیان رشتدکتری، تخصصی مشاوره .استادیار۲

 

 چکیده
 ود.ب ابطه سبک هاى دلبستگى با رضایت زناشویىر پژوهش به دنبال بررسیاین  .داشته باشد زناشویی زندگی تداوم در عمده ای سهم می تواند  زناشویییت رضا

انتخاب شدند. ابزار گرد آوری  یروش نمونه گیری طبقه ا بهنفر  ۲۱۲نفر ( بود که از بین آنها  ۱۰۱۱جامعه آماری شامل زنان متأهل دانشگاه آزاد لاهیجان  )حدود

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون  با استفاده  هازن و شیورو مقیاس رضایت زناشویی انریچ بود.دلبستگی  اطلاعات پرسش نامه سبک های

دلبستگی  سبک ( و >p. ۱۱؛  =r .۴۷مثبت و معنادار ) ی ایمن با رضایت زناشویی رابطهسبک دلبستگ ها نشان داد کهد. یافتهاستفاده ش -۲۳SPSSاز نرم افزار

کارکرد خانواده مشاوران  بهبودبا توجه به اهمیت رضایت زناشویی در  ی منفی و معنادار دارند.رابطه(  >p. ۱۱؛  =r -.۷۷و دو سوگرا ) (>p. ۱۱؛  =r -.۷۴اجتنابی )

 زوجین ارائه دهند.افته های چنین مطالعاتی راهکارهای موثر به می توانند با تکیه بر ی

 

 زن رضایت زناشویی، سبک دلبستگی ایمن، سبک  دلبستگی اجتنابی ، سبک  دلبستگی دو سوگرا ، دانشجویانکلید واژگان: 

 

 مقدمه:
ازدواج را می توان یکی از مهم ترین تصمیم ها در زندگی هر فرد دانست. وجود بنابراین زندگی زناشویی با ازدواج و تشکیل خانواده شروع می شود، 

محل تلاقی و تبادل احساسات و عواطف مثبت بین زوجین است و تشکیل خانواده بهنجار نقش مهمی در سلامت، کیفیت  یک ازدواج رضایت مندانه،

 (.۱۳۳۳زندگی و بهزیستی کل جامعه دارد )هدایتی دانا و صابری، 

رضایت زناشویی احساس عینی از خشنودی رضایت و لذت تجربه شده ی زن و مرد با توجه به تمام جنبه های رابطه ی زناشویی است. رضایت 

. می توان رضایت زناشویی را به (۲۱۱۲، ۱)فیشر و مکنالتی آیدبه حساب می  های ثبات عاطفی زوجینزناشویی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه

 (. ۱۳۳۱آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است)دغاغله و همکاران،  عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی

 از یکدیگر سبک های دلبستگی در رابطه زناشویی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود. یکی از عوامل موثر در رضایت همسران

 (گزارش دادند۱۳۲۴) ۲هازان و شیور (.۱۳۳۱)محمدی و همکاران،دلبستگی رابطه خاص و پایدار و بادوام است که بین دو نفر شکل می گیرد.  .است

میان سایر روابط از اهمیتی ویژه رابطه ای که شاید در  ی بزرگسالی تاثیر گذار است.دوره عاطفی ی رابطه نوع ایجاد در کودکی دلبستگی نوع که

کودک در سالهای اولیه زندگی  -طرفداران نظریه دلبستگی معتقدند نوع رابطه مادر . (.۱۳۲۳برخوردار باشد، رابطه با همسر است )دوست محمدی، 

، ایمن بودن مادر برای کودک تا بتواند و میزان قابلیت دسترسی به مادر، میزان حمایت مادر هنگام احساس خطر، درجه حساسیت مادرانه و تکیه گاه 

 (.۱۳۳۲، ۷فرد را تعیین می کند )فنی و نولر ۳به کاوش در محیط بپردازد سبک دلبستگی

هازان و دوسوگرا ) –اجتنابی و دلبستگی ناایمن  –در کودکی و بزرگسالی وجود دارد: دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن   سه سبک عمده دلبستگی

 در گرفته صورت های بررسی.را گزارش می کنند عاشقانه روابط در مختلفی تجارب متفاوتی دلبستگی های سبک با مختلف راداف (.۱۳۲۴ر،شیو

 احساس و شدن طرد از ترس شاخص دو که است آن بیانگر بادیگران روابط در آن تاثیر و دلبستگی مختلف های سبک با افراد های ویژگی مورد

 دهنده نشان شدن طرد از ترس فقدان و روابط در آسودگی احساس که طوری به هستند ازدواج در دلبستگی رفتار عناصرمهم روابط، در آسودگی

 به را زا استرس تجارب تا درونی است که به افراد کمک می کند منبع یک صورت به ایمن دلبستگی (.۱۳۳۲، ۲)رابین و واولیناست ایمن دلبستگی
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، ۲؛ بالبی۱،۱۳۳۲فلوریان و ؛میکولینکربرخوردارند) تضارتعااز  یتر پایین سطحو بالاتر  ضایتو ر دعتماا سطحاز کنند، در نتیجه  ارزیابی مثبت صورت

۱۳۰۳.)  

و  )رابینکنند نمی راحتی و آسودگی خوداحساس صمیمانه روابط در اجتنابی افراد و دارند شدن طرد از ترس خود روابط در معمولا گرا سو دو افراد

 .(۱۳۳۲، ۳واولین

 در اجتناب و اضطراب ی درجه دو به همراهدیگران  منفی از یا تصویر مثبت از سطح دو و منفی از خود یا  تصویر مثبت از سطح بزرگسالان دو در

 دلبستگی سبک دارای افرادو  دارند خود به نسبت منفی دیدگاه دوسوگرا- اضطرابی سبک دارای فراد(. ا ۷،۱۳۳۱هورویتز و بارتولومیو)دارد  وجود افراد

 به نسبت ،هستند غیرایمن های سبک این دارای افراد (.۱۳۳۲)فنی و نولر،  خود و دیگران دارند روابط به نسبت تری بدبینانه دیدگاه اجتنابی

 روابط مندی رضایت از پایینی سطوح و مشکل دارند تعهد در دهند، می نشان را متقابل اتکای و همبستگی از پایینی سطوح و اعتمادند بی همسرشان

( ۲۱۱۱) ۴ترزی و آلتون (.۰،۲۱۱۷دارد)بانز روابط رضایتمندی با مثبت همبستگی ایمن، دلبستگیهم چنین (. ۲۱۱۲ ،۲)استیوبرکنند می گزارش را

افسردگی  های نشانه و دوسوگرا دلبستگی سبک بین و دارد وجودرابطه منفی   افسردگی های نشانه و ایمن دلبستگی سبک بیننتیجه گرفتند که 

 .دارد افسردگی با قوی و مستقیم رابطهنیز  اجتنابی دلبستگی سبکوجود دارد.  مثبت ارتباط

که افراد  شکلی به .است زناشویی  سازگاری کننده بینی پیش اجتنابی دلبستگی سبک ( نشان داد که۲۱۱۱) ۲و آتیک  یافته های پژوهش اوزمن

 سبک دارای زنهای دهند. و می نشان خود از زناشویی درروابط  اجتنابی سبک از بیشتری  سازگاری  دوسوگرا و ایمن دلبستگی های سبک دارای

                                                کنند. می تجربه را زناشویی از نارضایتی اجتنابی، دلبستگی

د به طوری باشبینی  کننده رضایت مندی نمی دهد که وضعیت جنس افراد، پیشزناشویی نشان می نتایج اغلب پژوهش های پیشین درباره رضایت 

 (.۱۳۲۳به نقل از تابع بردبار ،  ۱۳۲۲، ۳که بین رضایت مندی زناشویی گروههای زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد )اسمیت
 

 های سبک یعنی، آن، با مرتبط عوامل مطالعه وضرورت جامعه سلامتافزایش  و خانواده کارکرد بهبود در زناشویی رضایت اهمیت به توجه با

رضایت زناشویی بپردازد تا درمانگران و مشاوران خانواده و ازدواج بتوانند با تکیه  واین پژوهش بر آن است به بررسی ارتباط این سبک ها  ،دلبستگی

 بر یافته های چنین مطالعاتی، راهکارهایی موثر در جهت رفع مشکلات زوجین ارائه دهند.

 که دهد پاسخ سئوالات این راستای اهداف ذکر شده پژوهش حاضر بر آن است تا به در

 ؟وجود دارد ثبتما رضایت زناشویی در دانشجویان زن رابطه بین سبک دلبستگی ایمن ب -

 ؟وجود دارد نفیمبین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت زناشویی در دانشجویان زن رابطه  -

 ؟وجود دارد نفیمبین سبک دلبستگی دوسوگرا با رضایت زناشویی در دانشجویان زن رابطه  -

 روش تحقیق : 

نفر می باشد.  ۱۰۱۱جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه دانشجویان زن متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان که تعداد آنها تقریباً  

که بر اساس جداول گرفته شده از قسمت فناوری اطلاعات، در دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه، علوم ریاضی، فقه و مبانی حقوق، فنی 

روش نمونه گیری به  نفر در نظر گرفته شد. ۲۱۲از بین کلیه افراد  مهندسی، کشاورزی، معماری و منابع طبیعی مشغول به تحصیل می باشند.

یوه ششیوه طبقه ای بوده است. بدین صورت که ابتدا نسبت دانشجویان هر دانشکده را به کل حساب کرده و از هر دانشکده تعداد افراد نمونه، به 

 ۲از نظر سنی تعداد  وری شده نشان داد کهآهمه دانشجویان پرسشنامه جمعیت شناسی را پر کردند. اطلاعات جمع  ادفی انتخاب شده است.تص

 سال داشتند. ۷۱( بیشتر از ٪۱۷.۲۲نفر ) ۳۱، و ۳۱-۷۱( بین ٪۳۴.۰۱نفر ) ۴۳، ۲۱-۳۱( بین ٪۷۲.۱۳نفر ) ۱۱۱، سال ۰۲کمتر از  (٪۲.۳نفر )

 (٪۱۲نفر )۸۸۱،  تا سه سال دو( ٪۵.۱۸نفر) ۱۲، سال تا دو کی( ٪۸۰.۱۸نفر) ۲۴، کسالیکمتر از ( ٪۳.۱۸) نفر ۲ زدواجااز نظر مدت زمان 

  از ازدواج آنها سپری شده بود. از سه سال شتریب
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( ٪۳.۱نفر ) ۱، و خوب (٪۲۱.۳۲)نفر۸۲۱، متوسط(  ٪۶۸.۸نفر )۵۱ف، یعاز سطح ض (٪۲.۵۵نفر )۲ ،از نظر وضعیت اقتصادیهم چنین 

  برخوردار بودند. خوب یلیخ از سطح اقتصادی

  : پژوهش ابزار و مقیاس

 رسشنامه رضايتمندی زناشويی انريچ:پ -۱
 ۲به جز مقیاس اول آن که  سئوال است ۱۱مقیاسها شامل که همه مقیاس تشکیل شده است  -خرده ۱۷ال ووس ۱۱۲فرم اصلی این پرسشنامه از   

فرم . (۱۳۲۳ ،۱اولسون)لف ـ مخالف ـ کاملاً مخالف( استای)کاملاً موافق ـ موافق ـ نه موافق و نه مخاگزینه ۲صورت ه پاسخ به سؤالات ب .ال داردوس

( در پژوهشی تحت ۱۳۴۳اصلی با توجه به زیاد بودن سؤالهای پرسشنامه موجب خستگی بیش از اندازه آزمودنی ها می شد ، بنابراین سلیمان نژاد )

سؤال است. نمره بالا دراین  ۷۴فرم کوتاهی از این پرسشنامه تهیه کرد که دارای  "بررسی تفکر غیر منطقی در نارضایتی زناشویی  "عنوان 

ا روش ضریب آلفا ( پایایی پرسشنامه را ب۱۳۲۳پرسشنامه نشانه رضایت و نمره پایین نشانه نارضایتی از رابطه زناشویی است. اولسون و همکاران )

 است.گزارش . ۳۲( پایایی پرسشنامه را در فرم کوتاه از طریق محاسبه ضریب آلفا ۱۳۴۰گزارش کردند. سلیمانیان ) .۳۲

 

 

  مقیاس دلبستگی هازن و شیور -۲

مشخص شده است. افراد با توجه به طیف لیکرت ( ۱۳۲۴ور )یهازن و شنامهدر این پژوهش سبک دلبستگی به والدین براساس پاسخگویی به پرسش

سؤال است که پنج  ۱۲نامه دارای دهند این پرسشخیلی زیاد( که برای هر سؤال قرار داده شده است به سؤالات جواب می ۲خیلی کم( تا ) ۱از )

 و پنج ماده مربوط به سبک دلبستگینامه مربوط به سبک دلبستگی ایمن، پنج ماده مربوط به سبک دلبستگی ناایمن/اجتنابی  ماده پرسش

کند و هایی را انتخاب کند که سبک مشخص آن را در روابط نزدیک بهتر توصیف میباشد و از آزمودنی خواسته شد که گزینهناایمن/دوسوگرا می

بازآزمایی کل  ییای( پا۱۳۲۴ور )یش هازن و شود. مقیاسی که آزمودنی نمره بالاتری در آن کسب نماید به عنوان سبک دلبستگی فرد لحاظ میخرده

که مقدار  گزارش کرد .۲۲( نیز در پژوهشی آلفای کرونباخ را ۱۳۲۳ان )یخالد بدست آوردند. .۲۴و پایایی با آلفای کرونباخ را  .۲۱نامه را این پرسش

 باشد.قابل قبولی می

 

 شیوه تجزيه و تحلیل اطلاعات :

آمار توصیفی )شاخص های مرکزی و پراکندگی( و آمار استنباطی )روش همبستگی پیرسون، روش  داده های پژوهش با استفاده از روش های

  رگرسیون چندمتغیری( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 یافته ها:

توسط داده ها  عینرمال بودن توزی  هافرض شیپمتأهل  دانشجویان در زناشویی مندی رضایت و دلبستگی های سبک بین رابطه بررسی منظور به

 آمده است. ۱قرار گرفت که نتایج در جدول  یبررسمورد  رنوفیاسم-آزمون کلموگروف

 

 های سبکهای دلبستگی و رضایت زناشوییاسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات مولفه-: نتیجه آزمون کلموگروف۱جدول

 

 های سبك های دلبستگی و رضايت زناشويیمولفه

 

 سطح K-Sآماره

 معنی داری

 .۹۸۶ .۳۱۷ سبك دلبستگی ايمن

 .۶۴۳ .۷۴۳ سبك دلبستگی اجتنابی

 .۷۵۳ .۶۵۳ سبك دلبستگی دوسوگرا

 .۸۵۰ ۱۳۷۷ رضايت زناشويی

                               *p  < .۰  ۰۰    
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سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت  ینمرات در مولفه ها یع، توز۱مندرج در جدول  یجبر اساس نتا

 نرمال"اسمیرنوف به معنی تأیید فرض صفر -دار نبودن آزمون کلموگروفدار نیست. به عبارت دیگر، معنی( معنیα.= ۱۲. )۳۲زناشویی در سطح 

 ت.های سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی اسمولفه "بودن توزیع نمرات

ارائه  ۲، ماتریس همبستگی نمرات متغیرهای پژوهش محاسبه شد. نتایج در جدول یابطه سبک هاى دلبستگى با رضایت زناشویربه منظور بررسی 

 شده است.
 ییهای سبک های دلبستگی و رضایت زناشونتایج ضریب همبستگی برای مؤلفه: ۲جدول 

دلبستگی  

 ايمن

دلبستگی 

 اجتنابی

 رضايت زناشويی ادوسوگردلبستگی 

 **۱.۴۷ **-۱.۳۲۱ **-۱.۷۷۳ ۱ دلبستگی ايمن

 **-۱.۷۴۷ **۱.۷۲۰ ۱ **-۱.۷۷۳ دلبستگی اجتنابی

 **-۱.۷۷۲ ۱ **۱.۷۲۰ **-۱.۳۲۱ دلبستگی دوسوگرا

 ۸ **-۱.۷۷۲ **-۱.۷۴۷ **۱.۴۷ رضايت زناشويی

 (. به عبارتی با افزایش نمره>p. ۱۱مستقیم و معنادار دارد ) رابطه زناشویی با رضایت شود دلبستگی ایمنمشاهده می ۲طورکه درجدول همان

 رابطه یابد و بالعکس. هم چنین دلبستگی اجتنابی و دلبستگی دوسوگرا با رضایت زناشوییرضایت زناشویی آنان افزایش می دلبستگی ایمن، نمره

یابد و ه دلبستگی اجتنابی و دلبستگی دوسوگرا ، نمره رضایت زناشویی آنان کاهش می(. به عبارتی با افزایش نمر>p. ۱۱معکوس و معنادار دارند)

 بالعکس. 
 

 بحث و نتیجه گیری:

  

 دوسوگرا و اجتنابی دلبستگی سبکهاید و دار معنی دار مثبت رابطه ی زناشویی، رضایت با ایمن دلبستگی سبک که داد نشان پژوهش این نتایج

ندی ایمن ، از رضایتم گیدلبست یمتأهل با سبکها زن این نتیجه به معنای این است که دانشجویان .دارند دار معنی منفی ی رابطه زناشویی، رضایت با

مندی تزناشویی بالاتری برخوردارند و برعکس یعنی دانشجویانی که از سبک های دلبستگی نا ایمن اجتنابی و دوسوگرا برخورداربودند ، میزان رضای

میونگ ؛  ۸۳۵۲سی،کامل عبا؛ ۰۲۲۰،  فینی  با نتایج مطالعات پژوهش حاضر یفته هایا ز بطور معناداری کمتر از افراد ایمن بود.زناشویی آنان نی

پژوهش حاضر  یافته تبییندر راستا است:  ۲۱۱۲ ،استیوبر؛   ۱۳۳۲رابین و واولین،  ؛۲۱۱۱ ، نوسکو و همکاران؛  ۱۳۳۱،محمدی و همکاران ؛  ۲۱۱۷،

همسر  کیاست که فرد به عنوان  یعیطب نیبنابرا ، دهد یقرار م ریعمر را تحت تاث انیتا پا یروابط فرد از دوران کودک یسبک دلبستگتوان گفت  می

های  سبکبا فرادی ز آنجا که اا  .ردیاش قرار بگی سبک دلبستگ ریبا همسر تحت تاث یروابط و ها و شاخص ها را داشته باشد و یژگیهمان و زین

ری ابرازگری صمیمانه تری داشته و بالطبع رضایت بیشت اغلب از روابط خود احساس رضایت بیشتری می کنند، ارتباط زنده تر و خود، دلبستگی ایمن

تماد می ع. این افراد بیشتر به حمایت همسرشان اهستند تر تری برقرار می کنند و نسبت به دیگران متعهد مدت اط شان دارند، روابط بلندباز ارت

  ،دارند منیا یافرادی که سبک های دلبستگ کنند چون تجربه به آنها نشان داده که همسرشان در موقعیت های دشوار آنها را حمایت کرده است.

رتباط شان از ا شترییب تیتری داشته و بالطبع رضا مانهیابرازگری صم کنند، ارتباط زنده تر و خود یم شترییب تیاغلب از روابط خود احساس رضا

دگی زناشویی و از زنکنند  یهمسرشان اعتماد م تیابه حم شتریافراد ب نیمتعهدتراند. ا گرانیکنند و نسبت به د یتری برقرار م دارند، روابط بلندمدت

چار ز سوی مادر دکودک با سبک دلبستگی اجتنابی به علت پذیرفته نشدن مکرر درخواست هایش ا یکاز آنجا که  خود رضایت بیشتری دارند.

و  ددرماندگی خودآموخته می شود و از ارتباط با همسالانش و دیگر افراد اجتناب می کند، چنین کودکی در بزرگسالی صمیمیت را بی ارزش می دان

 نیا دارایراد افی شود. قادر به اعتماد کردن به شریک عاطفی و جنسی نیست. بنابراین با چنین زمینه تفکر و باوری در ارتباط متقابل دچار مشکل م

که به  افراد مشکل است نیاعتماد کنند. برای ا گرانیتوانند به طور کامل به د یکرده و نم یشوند احساس ناراحت کینزد گرانیبه د نکهیسبک از ا

از حدی  شتریب لباغ گرانیکنند که د یشده و احساس م یشود عصب کیبه آنها نزد یلیخواهد خ یم یکه کس نندیب یم یکنند و وقت هیتک گرانید

با توجه به پیشینه می توان نتیجه گرفت که همسر با سبک دلبستگی اجتنابی به دنبال هستند.  یمیکنند با آنها صم یم یکه انان احساس راحت

صمیمی تر شدن رد می  برقراری ارتباط با دیگران نیست و تلاشی هم در این زمینه نمی کند، به همسرش بی اعتماد است و تلاش های او را برای

خصوصیات ز از ا اینکه یکیبا توجه به  کند. او خواهان تنهایی بیشتر و آزادی بیشتر است بنابراین در ابطه زناشویی از رضایت کافی بهره نمی برند.

نند کشخصی خودشان تمرکز می هایها به جای پرداختن به نیازهای همسر، بر نگرانیدلبستگی دوسوگرا این است که آن  سبک یافراد دارا اصلی
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های اساسی در روابط مشترک شود تواند منجر به تعارضخود( می و این هر دو مورد )بی توجهی به نیازهای همسر و تمرکز بر افکار پریشان کننده

عاشقانه حسود هستند. بدیهی است افراط در ثبات، و در روابط رمانتیک و (. افراد دوسوگرا عموماً وابسته، و در روابط از نظر هیجانی بی۲۱۱۲)فینی، 

تواند عشق و صمیمیت را متزلزل کند. افراد دوسوگرا در هنگام تعارض، افراد مقابل را مورد توهین و تحقیر قرار این سبک دلبستگی به راحتی می

بر حمایت فرد دیگری متکی باشند و بر این باورند تصور می کنند که در هنگام تنش نباید  افراد با سبک دلبستگی اجتنابی  (.۲۱۱۲دهند )فینی،می

کز بسیار شان است. این افراد به دلیل تمرکه بهترین شیوه رسیدن به ایمنی خاطر، تکیه کردن بر شخص خودشان و فاصله گرفتن از عنصر دلبستگی

ابطه مشترک، پیامدهای منفی بسیاری متوجه رابطه زناشویی توجهی به تقویت رآنها بر استقلال طلبی، خوداتکایی و اهداف اعتبار دهنده به خود و بی

حال خواهان روابط با  نیاعتماد است و در ع یب گرانیارتباط با د ینسبت به برقرار یدوسوگرا در دوران کودک منیکودک ناا یک شود.ها میآن

دسته از  نیا شود. تلافهمسالانش دچار اخ گریحال ممکن است به سرعت با د نیوفق دهد و در هم گرانیکند خود را با د یهمسالان است. تلاش م

شوند  یم یهمسران یدر بزرگسال یکودکان نیچن کنند. یم یاعتماد یشوند، دائم احساس ب یم یکنند، زود عصبان یرا طرد م گرانیکودکان دائم د

 یمشوند و اجازه ن یمی شود، عصبان یم کینزد ازین نیه قصد برآورده شدن اهمسرشان ب یهستند و وقت تیمیاز اندازه خواهان رابطه و صم شیکه ب

خواهند با  یدانند که چقدر م ینم قیکنند و به طور دق یهستند از آن فرار م تیمیکه خواهان صم یشود. آن ها در حال کینزد یلیخ یدهند به و

 یوقت هستند، منیناا یسبک دلبستگ یکنند دارا یطلاق به دادگاه مراجعه م یکه برا ییزوج ها شتریب  .دشون یمیصم یو با و کیهمسرشان نزد

مسران معمولا ه گذارد. یم ریآن ها تأث ییزناشو یبر زندگ یاعتماد یب نیکنند و ا یم یاعتماد یبه سرعت احساس ب شود یم کیبه آن ها نزد یکس

 یانسبک کس نیدارند. افراد دارای ا تیهمسرشان شکا یتوجه یهستند و معمولا از ب حساس و زودرنج اریبس ،دارند یادیمضطرب دوسوگرا توقعات ز

ان داشته باشند. آنها اغلب نگران هستند که همسرش کیآنقدر که آنها دوست دارند با آنان رابطه نزد ستندین لیما گرانیکنند د یهستند که احساس م

 ینها مو دوری مردم از آ یباعث ناراحت وقاتا یخواسته بعض نیا یشوند ول یکیافراد کاملا  یکه با بعض لندیواقعا آنها را دوست نداشته باشد. آنها ما

 شود.

جمعیت  نمیااز  هش حاضرونمونه پژاست که ین اهش وین پژا هیت عمدودمحد ها با محدویت مواجه بود. بررسییرپژوهش حاضر همچون سا

 طحتیاایگر باید با د یه جمعیتهاـهش بوژـن پـیاایج ـیم نتـتعمو  تـسا هدـش باـنتخادانشگاه آزاد لاهیجان متأهل دانشجویان زن 

در بررسی عوامل مرتبط با رضایت زناشویی، علاوه بر متغیرهایی که در این پژوهش مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفته است، .درـگیرتصو

گرفتن این  نظر رل تمامی آنها از سوی محقق میسر نیست؛ لذا تفسیر نتایج باید با درمتغیرهای دیگری نیز ممکن است اثر داشته باشند که کنت

 پرسش نامه ها نسبتا زیاد بوده و محدودیت دیگر به واسطه نحوه پاسخگویی آزمودنی ها بود. به دلیل اینکه تعداد سئوالاتمسئله صورت گیرد. 

باعث خستگی آزمودنی ها می شد، این امکان وجود داشت که از دقت و صراحت آزمودنی ها کاسته شود؛ که برای جلوگیری از خستگی آزمودنی 

 ها، در زمان های مختلف، با در نظر گرفتن وضعیت خستگی و انگیزشی آنها، تکمیل پرسش نامه ها صورت گرفت.

بر  در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی توان چنین نتیجه گیری کرد که بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد.می   

 های سبک به متعلق افراد ویژگیهای درمورد گرفته صورت های بررسی دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.های وجود رابطه بین سبک 

 آسودگی واحساس شدن از طرد ترس دو شاخص که است موید آن همسر، با و رابطه ازدواج ازجمله با دیگران روابط در تاثیرآنو دلبستگی مختلف

 دهنده دلبستگی نشان شدن از طرد ترس و فقدان در روابط آسودگی احساس طوری که به هستند، در ازدواج رفتار دلبستگی درروابط، عناصر مهم

نمی  و راحتی آسودگی احساس خود صمیمانه در روابط اجتنابی و افراد دارند شدن از طرد ترس خود درروابط معمولا سوگرا دو است. افراد ایمن

 (.۱۳۳۲)رابینواولین، کنند

 توافقها عدم برای آنها های حل راه بنابراین اند، داشته ایمن دلبستگی تاریخچه میکنند که انتخاب را همسرانی ایمن، بزرگسالان که ازآنجایی  

، ۱یکدیگر دارند )هیل، یانگ و نورد به نسبت بیشتری عشق و احساس و پایدارتر بوده بخش تر رضایت آنها زناشویی و زندگی و روابط بوده سودمندتر

۲۱۱۱.) 

 های دلبستگی وبا توجه به اهمیت رضایت زناشویی در افزایش کارکرد خانواده و سلامت جامعه و ضرورت مطالعه عوامل مرتبط با آن، یعنی سبک

 کلاتسبک های عشق، درمانگران و مشاوران خانواده و ازدواج می توانند با تکیه بر یافته های چنین مطالعاتی، راهکارهایی موثر در جهت رفع مش

 زوجین ارائه دهند و هم چنین در مشاوره پیش از ازدواج و تصمیم گیری مناسب برای انتخاب همسر به زوج ها یاری رسانند.
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Relationship between attachment styles and marital 

satisfaction in female students 
 

Abstract 
Marital satisfaction could have a major role in the continuation of married life. The present study was followed 

relationship between Attachment styles and marital satisfaction. The study population included all married women in 

Azad University, Lahijan Branch (about 1600 persons). Out of which, 215 persons were selected by stratified sampling 

metod. For data collection, Hazan and Shaver Attachment Styles Questionnaire, Enrich marital satisfaction questionnaire 

were selected.To analyze the data pearson correlation was used by software the Program SPSS-23. Results showed that: 

Secure attachment style with marital satisfaction, significant positive correlation (p<0.01 ; r=74). And avoidant 

attachment style (p<0.01 ; r=-47) and ambivalent (p<0.01 ; r=-45) with marital satisfaction, a significant inverse 

correlation. Given the importance of increasing marital satisfaction in family functioning, findings of such studies provide 

effective solutions to the couples. 

 

Key words: Marital satisfaction, secure attachment style, avoidant attachment style, ambivalent attachment style, 

female students 
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