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 چکیده

طرح پژوهش توصیفی و از نوع بود.  بمهدف این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در میان دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور 

دانشجو  161 بود که  1324-1325کلیه ی دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور شهرستان بم در سال تحصیلی شامل  پژوهش گی بود. جامعه ی همبست

ی رضایت زناشویی انریچ بود. نامهپرسشو شیور  آزمون دلبستگی هازن وابزار اندازه گیری این پژوهش شامل  تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه گیری بصورت

بین رضایت زناشویی و سبک های  نتایج نشان داد که داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

همچنین نتایج با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.  دلبستگی اجتنابی و دو سوگرا رابطه منفی معنادار وجود دارد و بین سبک دلبستگی ایمن

درصد تغییرات رضایت زناشویی بر اساس سه سبک دلبستگی قابل تبیین می باشد. نتایج پژوهش نشان داد سبک های  9/44رگرسیون نشان داد که 

 دلبستگی پیش بینی کننده مناسبی برای رضایت زناشویی دانشجویان می باشد.

 

 دانشجویان.رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی،  ژگان کلیدی:وا

 
Students investigate the relationship between attachment style and marital satisfaction 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between attachment styles with marital satisfaction among 

students bass PNU was married. The research was descriptive and correlational. The study population included all 

students in the academic year 1324-1325 was married PNU city of Bam, 161 students were selected by simple 

random sampling. Measuring devices included Hazan and Shaver Attachment and Marital satisfaction questionnaire 

was tested. Data Pearson correlation, multiple regression analysis was performed. Results showed that marital 

satisfaction and avoidant attachment style and ambivalent significant negative relationship exists between secure 

attachment there is a significant positive relationship with marital satisfaction. The results showed that44/9% of the 

changes in marital satisfaction is explained by three attachment styles. Attachment Styles results showed a good 

predictor of marital satisfaction student. 

 
Keywords: Marital satisfaction, attachment style, students. 
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 مقدمه

( 9111)1سرشماری ایالت متحدهازدواج جهان شمول ترین بنیان بشری است. مطابق با آمارهای اخیر راجع به گرایشهای زناشویی که توسط دفتر 

 1334سالگی حداقل یکبار در زندگیشان ازدواج می کنند. طبق گزارش مرکز آمار ایران درسال  61زنان تا سن  درصد از مردان و 24اجرا شده است، بیش از 

( 9111) به اعتقاد اندرسون و همکارانش .(1333)تگریان،  طالق نیز به ثبت رسیده است 22359ازدواج به ثبت رسیده است که درهمان سال  341114، 

به نظر می رسد هم رضایت از  .است ارتباط و عدم وجود عناصری نظیر خشونت و خیانت و 9ازدواج سالم به معنی حضور چندین عنصر مثل رضایت زناشویی

همچنین تحقیقات متعددی به این موضوع پی برده اند  همسر و هم رضایت از ازدواج و در کنار آنها تعهد نسبت به ازدواج برای موفقیت یک ازدواج مهم باشد. 

رضایت زناشویی درواقع نگرشی است  (9114، 3لیندزی و هیو)به نقل از  پیش بینی کننده مهم ازدواج های پایدار وسازنده است که رضایت زناشویی همسران،

ز زندگی مثبت و لذت بخش که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند. رضایت افراد از ازدواجشان زمینه ساز و هسته اصلی رضایت ا

ند که هزینه ها و سود ادراک شده ازدواج با یک شخص خاص را ( رضایت زناشویی را یک حالت روانی می دان9116) است. امیلی استون و تدشاکلفورد

د بیشتر منعکس می کند و به این ترتیب که ادراک هزینه ی زیاد تحمیل شده به فرد در ازدواج رضایت را کاهش می دهد و همچنین در ازدواج ادراک سو

اراده شده است. وی رضایت مندی زناشویی را احساس  عینی از رضایت، خشنودی یکی از بهترین تعاریف آن توسط هاکینز متقابال رضایت را افزایش می دهد. 

یف می کند. رضایت یک متغیر انگیزشی است بنابراین یک خصوصیت فردی رو لذت تجربه شده توسط زن و شوهر با درنظز گرفتن تمامی جوانب ازدواج تع

 زن و شوهر محسوب می شود.

( دریافت که تعهد 1223)6فنل زناشویی است. 5که رضایت همسر قوی ترین پیش بینی کننده ی کیفیت( دریافتند 9111)4کلمنتس و سونسون

پاسخ . به عنوان با اهمیت تلقی شده است مادام العمر به ازدواج ویژگی ای  است که بصورت مکرر توسط مشارکت کنندگان در ازدواج های موفق و بلند مدت

 را در درجه دوم اهمیت رتبه بندی کردند. این یافته ها نقش مهم رضایت به رابطه را درکیفیت زناشویی نشان می دهند.، تعهد دهندگان به مطالعه ای مشابه

نیست که طی دهه های گذشته بخش عظیمی از پژوهش ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه خانواده و زندگی زناشویی به سمت و  ببی سب

 تموثر بر آن کشیده شده است. طی ده سال اخیر محققان زیادی تالش نموده اند تا به تبیین و پیش بینی رضایسوی بررسی رضایت زناشویی و عوامل 

سال از مدت تاهل آنها می  31زوجی که حداقل  51( از 1223) 4بالنتون ورابینسون زناشویی پرداخته و عوامل موثر بر آن را مورد شناسایی قرار دهند. 

را از ویژگی هایی که رابطه اشان را در زمان های نزدیکی و تشنج های رابطه حفظ کرده است، بیان کنند. خصایص کلیدی  گذشت خواستند که درکشان

. با توجه آنچه ذکر شد 11، و درک هماهنگ از رابطه2، تعهد، ارتباط، جهت گیری مذهبی3شناسایی شده عبارت بودند از: صمیمیت متعادل شده با خودمختاری

نفر از ساکنان اکالهاما که طالق گرفته بودند  9311از   11در زمینه یابی تلفنی اکالهاما امل عمده تشکیل دهنده خانواده سالم و بادوام است.رضایت جزء عو

رابطه  درصد خیانت یا روابط فرازناشویی که 43درصد آنها فقدان رضایت و  35عامل معرفی شده  11سوال شد که چه چیز موجب طالق آنها شده است؟ از 

 (.9119، 19)به نقل از استانلی عمده برای طالق خود دانسته اند  نزدیکی با فقدان رضایت دارد را دلیل

ظارات عوامل بسیاری با رضایت یا عدم رضایت از زندگی زناشویی در ارتباط است که به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: ثبات، انت

ه تحصیلی، اختالف طبقاتی، طرز فکر مربوط به امور جنسی، تفاوت سنی، تعداد فرزندان، طول دوره ازدواج، مسایل مالی و اجتماعی، رشد شخصیت، تشاب

اگرچه همه افراد در دوران کودکی نوعی سبک دلبستگی  که امروزه پژوهشگران و اندیشمندان زیادی به پژوهش در این امور پرداخته اند. اقتصادی و صمیمیت

دهند، این باور وجود دارد که تفاوتهای فردی در دلبستگی مستقیما توسط رفتار مراقبتی نمادهای دلبستگی  و نه توسط فاکتور های کودک  را شکل می

                                                           
1 u.s. census bureau 
2 marital satisfaction  
3 Huei, Slu-kuen azor; Lindsey, Cynthia R. 
4 Clements, R., & Swensen, C. H. 
5 marital quality 
6 Fenell, D. L. 
7 Rabinson, linda C. and Blanton, Priscilla W. 
8 Intimacy balanced with autonomy  
9 Religious orientation  
10 Congruent perceptions of the relationship  
11 Oklahoma 
12 Stanley, S. M. 
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، 13اپالیا)پ شود تعیین می گردد. دلبستگی پیوند هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم با آنهاست ایجاد می

در متون موجود حمایت های زیادی برای یک ارتباط نظری بین سبک های مراقبتی والدین و سبک های دلبستگی کودک وجود دارد. مادران  (.9119

)به نقل از  بودند کودکان یک ساله ای که به صورت ایمن دلبسته شده بودند، معلوم شد که نسبت به نوزادانشان بامحبت تر، مثبت تر، پاسخگوتر  و حساس تر

)ویردن و همکاران،  (. بنابراین ، سبک دلبستگی خود گزارش شده در بزرگسالی با گزارش های مراقبتی والدین ارتباط دارد9113کارواسیلیس و همکاران، 

9113 .) 

 ناشویی رابطه دارند؟حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا سبک دلبستگی با رضایت زضیحات، پژوهش با توجه به این تو

 

 روش

  شرکت کنندگان و طرح پژوهش

بم جامعه ی آماری این تحقیق کلیه دانشجویان متاهل مرد و زن  دانشگاه پیام نور شهر روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود.  

 ساده صورت نمونه گیری تصادفیبدانشجوی متاهل  161 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. از بین آنها 1324-1325بودند که در سال تحصیلی 

 انتخاب شدند. 

 
 
 

 

 پژوهشابزارهای 

سوالی است و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و  15مقیاس دلبستگی بزرگساالن یک آزمون   :هازن و شیور پرسشنامه سبک دلبستگی.1

( می سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در خرده 5-، زیاد، خیلی زیاد3-، متوسط9-، کم1-)خیلی کم درجه ای لیکرت 5دو سوگرا را در مقیاس 

خواهد بود. ضریب آلفای کرونباخ)پایایی( پرسشهای خرده مقیاسهای ایمن، اجتنابی و دو سوگرا در مورد یک نمونه  95و  5مقیاسهای آزمون به ترتیب 

و برای  34/1، 33/1، 36/1)برای دانشجویان دختر  35/1،  34/1،  36/1پسر( برای کل آزمودنیها به ترتیب  691و دختر  361نفر شامل  1431دانشجویی)

 ( محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است.  36/1و  35/1، 34/1دانشجویان پسر 

توسط دیوید اچ.السون و همکاران ساخته شده است و هدف این پرسشنامه سوالی  44این پرسشنامه :انریچ پرسشنامه رضایت زناشویی.2

های ( برای خرده مقیاس1232) ی انریچ در گزارش اُلسون، فورنیر و دراکمنضرایب آلفای پرسشنامه .های کاری و نقاط قوت زناشویی استتعیین حیطه

ی جنسی، فرزندان و فرزند پروری، های اوقات فراغت، رابطهمدیریت مالی، فعالیت تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض،

در  .41/1، 49/1، 44/1، 43/1، 46/1، 44/1، 45/1، 63/1،  43/1، 31/1، 21/1خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است: 

و برای گروه مردان و  244/1و برای گروه زنان  234/1مایی )به مدت یک هفته( برای گروه مردان پژوهش مهدویان ضریب همبستگی پیرسون در روش باز آز

 بدست آمد.  24/1زنان 

 

 یافته ها

 شاخص های توصیفی سبک های دلبستگی :1جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

 خطای استاندارد میانگین

 343/1 34/4 33/15 اجتنابی

 464/1 21/5 13/16 ایمن

 346/1 46/4 36/14 دوسوگرا

 9/1 92/15 3/144 رضایت زناشویی

                                                           
13 papalia, D. F. 
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، ایمن 33/15شاخص های توصیفی سبک های دلبستگی ارائه شده است. همانگونه که در جدول مشاهده می شود، میانگین سبک اجتنابی برابر  1در جدول 

و انحراف استاندارد  و خطای استاندارد میانگین آن به ترتیب  3/144همچنین میانگین رضایت زناشویی برابر می باشد.  36/14و دو سوگرا برابر  13/16

 می باشد.  9/1و  92/15

 

 : نتایج آزمون پیرسون برای بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی2جدول

ضریب  تعداد نمونه متغیر

 (rهمبستگی)

 سطح معناداری

 11/1 -32/1 161 زناشویی*دلبستگی اجتنابیرضایت 

 11/1 63/1 161 رضایت زناشویی*دلبستگی ایمن

 11/1 -415/1 161 رضایت زناشویی*دلبستگی دوسوگرا

 

بین رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی اجتنابی و دو سوگرا رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین  9با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول 

 .سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد 

 رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی  تحلیل: 3جدول

متغیر پیش 

 بین

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

مقدار 

 ثابت

بتا 

 استاندارد

t  سطح

 معناداری

 دلبستگی ایمن

634/1 449/1 43/141 

454/1 34/6 11/1 

 11/1 11/3 334/1 اجتنابیسبک 

 11/1 -35/9 -943/1 سبک دو سو گرا

 

بهترین پیش بینی را از رضایت زناشویی ارائه می دهند. بر اساس  اجتنابی و دو سو گراسبک های دلبستگی ایمن،  3با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول

است. این امر بدین معناست که  449/1می باشد و ضریب تعیین برابر  634/1اطالعات ارائه شده ضریب همبستگی متغیر های فوق با رضایت زناشویی برابر 

و سطوح  tتبیین می باشد. در این جدول همچنین مقادیر بتا، مقدار ثابت، مقدار  درصد تغییرات رضایت زناشویی بر اساس متغیرهای ذکر شده قابل 9/44

 معناداری نیز ارائه شده است.  

 

 و نتیجه گیریبحث 

بین یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد 

ین سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی رابطه مثبت و ب و سبک های دلبستگی اجتنابی و دو سوگرا رابطه منفی معنادار وجود دارد رضایت زناشویی

پژوهش ( همسو است. 1336(، رجایی وهمکاران)1336(، حمیدی )9112(، توماس )9113المبرت و دوالهیت ) این یافته ها با یافته های معنادار وجود دارد. 

ا ( نشان داد که دلبستگی  به صورت معنی داری با سطح تعهد ارتباط دارد و این نمرات پیشنهاد کردند که  دلبستگی ناایمن تعهد پایین تر ر9112ماس )تو

نجام داد، ( پژوهشی با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی با  رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دبیری ا1336پیش بینی می کند. حمیدی )

انی که از سبک نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان متاهل با سبک های ایمن، از رضایتمندی زناشویی باالتری برخوردارند و برعکس،  یعنی دانشجوی

 (1336رجایی وهمکاران) فراد ایمن بود.های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا برخوردارند، میزان رضایتمندی زناشویی آنان نیز به طور معناداری کمتر از ا

رضایتمندی زناشویی  به این نتیجه دست یافتند که رضایتمندی زناشویی با سبک دلبستگی ایمن رابطه  در تحقیقی با عنوان سبک ها ی مختلف دلبستگی و

رگرسیون نشان دادند که سبک های دلبستگی به مادر می مثبت ومعنی دار و با سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه منفی و معنی دار دارد؛ و ضرایب 

آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن نشان داد( 1339بشارت و همکاران )پژوهش  تواند واریانس رضایتمندی زناشویی را به صورت معنی دار تبیین کند.

که  حاکی از آن است( 1335عطاری و همکاران ) نتایج پژوهش نسبت به آزمودنی های دارای سبک دلبستگی نا ایمن، مشکالت بین شخصی کمتری دارند. 
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بین سبک دلبستگی ناایمن و رضایت زناشویی بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی دانشجویان مرد متاهل رابطه ی مثبت معنی دار وجود دارد و 

 رابطه ی منفی معنادار وجود دارد.

اشویی در ازدواج به این معنی است که فرد خواهان تداوم رابطه است و در این باره احساس فشار و مجبور بودن نمی کند؛ این نوع نرضایت ز

و هویت مرتبط با رابطه قرار دارد. یعنی افرا دارای رضایت زناشویی نسبت به رابطه رضایت تحت تاثیر سه مولفه، کشش به سوی رابطه، کشش به سوی همسر 

رد که زنان بیش و همسر خود عالقمندند و این نوع تعهد احتمال بسیار کمی دارد که به طالق کشانده شود و یافته های نسبتا استواری مبنی بر این وجود دا

 (.9115)ازهارمون،  همسرانشان متعهد باشند از مردان گرایش دارند که از لحاظ شخصی به

 بود که سبک دلبستگی اجتنابی و دو سوگرا رابطه منفی معناداری با رضایت زناشویی دارند. این به این معنی این  یکی از یافته های به دست آمده

به ازدواج به  رضایت زناشویی بالعکس.  ین تری هستند وکه افرادی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی یا دوسوگرا هستند دارای رضایت زناشویی پای است

و جونز عنوان یک بنیاد،  این احساس را در افراد شدت می بخشد که ملزم به حفظ ازدواج به عنوان یک وظیفه ی اخالقی یا اجتماعی هستند ) آدامز 

مولفه است که اولین مولفه آن باور به ارزش تداوم نهاد  سه. همچنان که در متون نظری مرتبط با رضایت زناشویی آمده است این نوع تعهد تابعی از (1244،

ه است که افرادی که ازدواج را نهادی مقدس میدانند و حفظ وتداوم آن را مسولیتی اخالقی ومقدس می دانند. در بیشتر متون آمد دازدواج است. چون این افرا

بسیار مهم در از لحاظ مذهبی ومعنویت در سطح باالتری هستند از تعهد اخالقی باالتری برخوردارند و درجامعه ایران نیز یکی از موضوعات مورد تاکید و 

 ذهب واخالقیات است. فرزند پروری م

که کودک احساس کند که ارزشمند است و ارزش مراقبت شدن از  مجموعه  فاکتورهای که در باال گفته شد، زمینه مناسبی را فراهم می کند

این خصایص گفته شده از ویژگی های افراد دارای سبک  سوی والدین را داراست و همچنین والدین خود را، به صورت قابل اتکاء و در دسترس ببیند. و

جه شناختی می رسند که خودشان ارزشمند هستند و ارزش مراقبت شدن را دلبستگی ایمن است که در الگوهای فعال سازی درونی خود ودیگران به این نتی

ان را ارضا خواهند دارند ودیگران هم که در اینجا والدین هستند افرادی مراقبت کننده و پاسخگو خواهند بود که در مواقع الزم حاضر خواهند بود و نیازهایش

 کرد. 
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