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 زناشویی، رضایت بر تأثیرگذار و کنندهتعیین متغیرهای شناخت اهمیت به توجه با: چکیده

کیفیت  بین ٔ  رابطه در دلبستگی یهاسبک ٔ  کنندهتعدیل نقش بررسی باهدف حاضر پژوهش

 متأهل یهازوج همبستگی، نوع از توصیفی پژوهش این در. گرفت انجام زناشویی رضایت با زندگی

از . کردند شرکت پژوهش این در 5961 سال در داوطلب صورتبه شهر ایالم در ساکن

 مقیاس ،(AAI) بزرگسال دلبستگی مقیاس که شد خواسته( مرد 15 زن، 15) کنندگانشرکت

 استفاده با هاداده. کنند تکمیل را انریچ زناشویی وضعیت ٔ  نامهپرسش و سازمان ملل کیفیت زندگی

 و پیرسون همبستگی ضریب معیار، انحراف میانگین، فراوانی، شامل آماری یهاشاخص و هاروش از

 .گردیدند متغیره تحلیل چند رگرسیون

ایمن  دلبستگی سبک دارد، دارمعنی مثبت همبستگی زناشویی رضایت با کیفیت زندگی :هایافته

 اما بین سبک دلبستگی دو دارند دارمعنی همبستگی زناشویی و کیفیت زندگی، رضایت با و اجتنابی

 داد نشان رگرسیون تحلیل ٔ  یجهنتپیدا نشد.  یارابطهزناشویی و کیفیت زندگی  رضایت سوگرا با

 .دارد را زناشویی رضایت و کیفیت زندگی ٔ  رابطه تعدیل توان ایمن و اجتنابی، دلبستگی سبک که

کیفیت  بین ٔ  رابطه که گرفت نتیجه توانمی پژوهش، این هاییافته اساس بر :گیرینتیجه

 رابطه این توانندمی دلبستگی هایسبک و نیست ساده خطی ٔ  رابطه یک زناشویی رضایت و زندگی

 .نمایند تعدیل را

 ایمن، دوسوگرا و اجتنابی یهاسبککیفیت زندگی،  زناشویی؛ رضایت دلبستگی؛ کلیدواژگان:

 
 

 

 دمهمق -1

 استقالل، یزانم ،شناختیروانوضعیت  ،یجسمانبا سالمت  اییچیدهپ صورتبهکیفیت زندگی یک مفهوم وسیع است و 

 از دیدگاهارتباط او با عوامل محیطی برجسته درآمیخته و مرتبط است.  و همچنینباورهای شخصی فرد  اجتماعی و روابط

وم فراگیر است که از سالمت فیزیکی، رشد شخصی، حاالت سازمان بهداشت جهانی، مفهوم کیفیت زندگی یک مفه

کیفیت  درواقعو بر ادراک فرد مبتنی است  پذیردیم یرتأث، سطح استقالل، روابط با نهادهای برجسته محیط شناختیروان

نمودهای  زندگی مفهومی است دربرگیرنده ابعاد عینی و ذهنی که در تعامل با یکدیگر قرار دارند. کیفیت زندگی یکی از
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از سالمت آدمی  ییهاجنبهکه  باشدیماحساسات مثبت است که شامل رضایت از زندگی، احساس خوشبختی و شادکامی 

است  اثرگذاراز عواملی که در افزایش یا کاهش کیفیت زندگی  یکی (.2555سازمان بهداشت جهانی،روند )یمبه شمار 

دارد و  ییزناشو یه فرد از زندگک ین انتظاراتیانطباق ب یعنی، ییناشوت زیزندگی زناشویی است و رضایت از آن است. رضا

عت مورد یت موجود و وضین وضعیانطباق ب ییت زناشوینچ رضایو زعمبه(. 2552)مادنز، کندیمخود تجربه  یدر زندگ آنچه

. دانندیم یزندگ ٔ  چرخه، آن را تابع مراحل ییت زناشویرضا در تعریف نظرانصاحباز  ی(. برخ2551وینچ،است )انتظار 

را  ییت زناشویرده است. او رضاک ارائهنز کیف را هاین تعریوجود دارد و بهتر ییت زناشویف رضایتعر یبرا یمختلف هایراه

ف یتعر گیرندمی ازدواج خود را در نظر یهاجنبه ٔ  همهه ک یت و لذت توسط زن و شوهر زمانی، رضایاحساس خشنود

ف ی. طبق تعرشودیمزن و شوهر محسوب  یبرا یت فردیخصوص یکن، یاست، بنابرا ینگرشر یمتغ یکت ی. رضاکندیم

خود  ییمختلف روابط زناشو یهاجنبهه زن و شوهر از کاست  بخشیلذتنگرش مثبت و  درواقع ییت زناشویور رضاکمذ

ت در شغل و ارتباطات ی، موفقیگت از زندی، رضای، جسمانیزان سالمت روانیبر م ییت زناشوی(. رضا2552 ،الکساندردارند )

و  یشناخت یهاکوششاست. طبق نظر الزاروس  یت از زندگیرضا یهاشاخصن یاز مهمتر یکیبوده و  مؤثر یاجتماع

مهم را  تأثیرگذارعامل  ۴پژوهشگران،  ن آنها است.یمخصوص و تعارضات ب یرونیو ب یدرون هایخواستمهار  یبرا یرفتار

رنه . خانواده یتموقع .۴ کودک یاتخصوص .9 مراقبت یفیتک .2یک ت برقرار کردن رابطه نزدفرص .5 :اندکرده یبررس

 یماهگ 52تا  9 ینرا مورد مشاهده قرار داد که مادرشان ب ی، نوباوگان پرورشگاهیقاتتحق یسر یک(، در 56۴9) یتزاسپ

پرستار  یک یگربا حداقل هفت کودک د یکهر  قرار دادند که یآنها را در بخش بزرگ بعدازاینکهآنها را رها کرده بودند. 

 هاآنمادر  یگزینجا یبا ثبات کنندهمراقبتکردند. اگر  گیریکنارهاطراف خود  یطو از مح یافتداشتند، وزن آنها کاهش 

ا از برقرار کردن رابطه ب یراداشتند ز یجانیمشکالت ه یپرورشگاه یهابچه ین. اشدیم یقعم سرعتبه ی، افسردگشدینم

 یبستگ یدر چند سال اول زندگ یکنزد یعاطف یوندبه برقرار کردن پ یعیچند بزرگسال محروم بودند. رشد کامالً طب یا یک

 (91۴ص  ،59۷2دارد. )لورا برک، 

 یننمود. همه ا یبررس ییو رفتارگرا ی، کردارشناسیگر یلروان تحل هایدیدگاهاز  توانیمو رشد آن را  یدلبستگ یدایشپ

عواطف و رفتار و  ،یجاناتمخرب آن بر ه یاسازنده  مادر و تـأثیر –کودک  یهبه رابطه اول ایگونهبه یتحول ایهیهنظر

است که در رشد  یاصل ینترمهمکودک،  -. رابطه مادراندداشته یدافراد تأک یو بزرگسال یکودک یتشخص درمجموع

 -روابط والد یفجهت توص شناسیروانمختلف  یاتدر نظر است. قرارگرفتهاکثر روان شناسان  یدانسان مورد تأک یتشخص

 یستند؛مترادف ن هاواژه ین. اگرچه ایو دلبستگ یوابستگ ی،است: روابط موضوع شدهگرفتهبکار  یفرزند، اصطالحات مختلف

ودکان و ک یتو رشد شخص یدر مورد بهداشت روان شدهانجام یقاتتحق دارند. یهمپوش یکدیگر یا یتا حدود یاما در معن

را  یمادر یتمحروم اتفاقبهکودکان،  یرفتار یهاو اختالل یعاطف یهایشانیدرباره پر شدهانجام یهاپژوهش یزن

قبول  یقاست که در آن از طر ینظام تعامل ینوع ی،اند. دلبستگبرشمرده یروح یهایعلت نابسامان ینترعمده

 یندیو فرا شناختیزیستو  یذات یادین،بن یزشانگ ینوع ی. دلبستگشودیم یجادا یمنی، احساس اقبولقابل یهایتمحدود

 یو برون فرد یدرون فرد یندهایاست که به تقابل فرا یدگاهیاست. د یاست. محور تمام روابط انسان ناپذیراجتناب

 یابیارز یی،وزناش یتبرخوردار است. رضا ییباال یتاز اهم یدر زندگ تگیدلبس یالگوها ییشناسا ین. بنابراپردازدیم

خود  یکه او برا یارهاییفرد با مع یزندگ یطشرا ٔ  یسهمقااز  عبارت استاست و  یشخص یاز زندگ شناختی – یقضاوت

 یکه برا عیارهاییبا م شانیزندگ یطکه شرا کنندیمرا تجربه  یزندگ یفیتاز ک یترضا یکرده است. افراد هنگام یینتع

 ییرو مبهم تغ یدرنج شد یکمبهم تا  یناراحت یکاز  تواندیم یید و احساس تنهامطابقت داشته باش اندکرده یینخود تع

منجر  ییبه احساس تنها تواندیم یماریب و یماریبه ب تواندیم ییجلوه کند. احساس تنها یکند و با شدت مختلف در زندگ

 شود.

کنراد لورنز در  یقاتبکار برد، از تحق کنندهمراقبت-کودک یوندرا در مورد پ یدهعق ینبار ا ین(، که اول5696) یجان بولب

 رشتهیکاز  یوانی،ح یهاگونه یرسا ٔ  بچهمعتقد بود که بچه انسان مانند  یدر بچه غازها الهام گرفت. بولب پذیرینقشمورد 

کردن از  یتدر برابر خطر و حما یمحافظت کردن از و یاو برا یکوالد نزد داشتننگهبه  هبرخوردار است ک یفطر یرفتارها
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 ینتضم حالدرعین(. تماس با والد 2555)واترز و همکاران  کنندیمبر آن کمک  یافتنو تسلط  یطاو در کاوش کردن مح

 یدلبستگ یوندبلکه پ یست،ن یضرور یدلبستگ یبرا یهکرد که تغذ خاطرنشان یبولب یخواهد شد، ول یهکه بچه تغذ کندیم

رابطه بچه با والد  ی،بولب یدهدرک کرد. به عق توانیمرا دارد، بهتر  یتاهم یشترینه بگون یکه در آن بقا ی،را در بستر تکامل

و  گیردیم کلش یعاطف یوند، پمرورزمانبه. کشانندیمکه والد را به سمت بچه  شودیمآغاز  یفطر عالئم رشتهیک صورتبه

در چهار  ی. دلبستگکندیمبه آن کمک  آمیزمحبتو  یمانهمراقبت صم یخچهو تار یدجد یجانیو ه یشناخت هایییتوانا

 :گیردیممرحله شکل 

 هفتگی( 9)تولد تا  5. مرحله پیش دلبستگی5

 ماهگی( 9-۷تا  یهفتگ 9) 2گیریشکل. مرحله دلبستگی در حال 2

 سالگی( 2ماهگی الی  5۷تا  یماهگ 9-۷) 9. مرحله دلبستگی واضح9

 (بعدازآنو  یسالگ 2ماهگی تا  5۷. تشکیل رابطه متقابل )۴

پستان مادر  یدنکرد که مکیشک اعتراف می، بکند یانتوانست فکر خود را بیم یرخواریاگر کودک ش یدبه گفته فرو

کسب رضایت برای او قلمداد  یهاسرچشمهاز مهمترین  (.59۷9 یی،فدا ترجمه یس،کر) است. یدر زندگ یزچ ینمهمتر

، بر کسی گیردیمنشأت  ۴، توجهشان که از انرژی لیبیدوشودیمایشان تأمین از کودکان مراقبت یا غذ کههنگامی. شودیم

او انرژی لیبیدو  ازنظرنامید. « 1روانی نیرو گذاری»، فروید این فرایند را شودیممتمرکز  کندیمکه این لذایذ را فراهم 

. به همین گیردبرمیرا نیز در  هالبزبان و ، بلکه دهان، کنندیممدام متمرکز بر کسانی است که از او مراقبت  تنهانهکودک 

نیازهای دهانی در این  ازحدبیشنامید. معتقد بود که ارضای کم یا ارضای  9دلیل فروید، دوران شیرخوارگی را مرحله دهانی

که پیشروی کودک به مرحله بعدی رشد کند شود، به این معنی که ممکن است کودک در این مرحله  شودیمدوره سبب 

 شود یا در مقابل انتقال انرژی لیبیدوی خود به اشیاء و موضوعات جدید مقاومت درونی نشان دهد. 2بیتتث

 .اندپرداخته پردازینظریهبه  بارهدرایناشاره کرد که  یکسونو اربه مالنی کالین، سالیوان  توانیماز روانکاوان بعد از فروید 

جنسی، معتقدند است که کودک خیلی  -و رشد روانی« من»ه طرز تشکیل دربار اشیاساسهماهنگ با نظریه  مالنی کالین

 یهاتجربهاساسی ما این فرضیه است که نخستین  هایبرداشتیکی از  گویدیم. او سازدیمزود با دیگران رابطه برقرار 

موضوع »با بطه نخست . این راشودیمکودک درباره تغذیه و حضور مادر، موجب ایجاد یک رابطه موضوعی بین او و مادرش 

مادرند. )بلوم،  یهاپستانمتوجه  خصوصبهتخریبی،  –لیبیدویی و هم دهانی  –است، زیرا هم تمایالت دهان « جزئی

است. اریکسون معتقد  ۷کردند، اریک اریکسون پردازییهموردنظرکه در این  شناسانیروان ازجمله (5999 ترجمه حق نویس

او  یهتا در مقابل والدینشان احساس استقالل رأی و عدم وابستگی کنند. نظر کوشندیمدگی بود که کودکان در سال دوم زن

 یبر مراحل روان یدفرو یدتأک آنکهحالو  کردیم یدتأک یاجتماع یتفاوت داشت که او بر مراحل روان یدلحاظ با فرو یناز ا

اد. بالبی پس از به اتمام رساندن رشته پزشکی با کسانی است که بالبی را تحت تأثیر قرار د ازجمله 6هارلو بود. یجنس

مربوط به کاهش  هاییهنظرقرار داد. هارلو از کسانی است که در  موردمطالعهپژوهش و مطالعات هارلو آشنا شد و آنها را 

د بر اساس اظهارات معروف هارلو آرامش یافتن فیزیکی در کنار یکدیگر، جهت ایجا داد. ارائهزیستی شواهدی  سائق

فیزیکی موجب افزایش ترشح اکسی توسین و  یهاتماس. اگر اندیضرورشدن آن از عناصر  تریقعمدلبستگی و  یهارشته

                                              
1. Preattachment phase 
2. Attachment – in – making phase 
3. Clear – cut attachment phase 
4. Libido 
5. Cathexis 
6. Oral stage 
7. Fixation 
8. Erik erikson 
9. Harlow 
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را نیز  هازوج، شانس دلبستگی عاطفی میان هاتماس، پس احتماالً همین گرددیمافزون سازی تمایل همسران به یکدیگر 

 (.59۷6بیتا حسینی، داد )افزایش خواهند 

از روان  یزن یادگیری پردازاننظریه. شودیم کار گرفتهبه  یادگیری یدگاهد یدر اکثر موارد از سو «یوابستگ»ح اصطال

. آیدیم به وجودنوزاد به مادرش  یرابطه شخص از وابستگ ینکه نخست اندیدهعق یننموده و بر ا یتتبع یگر یلتحل

 یجستجو درصدد تنهانهکودک وابسته  هاآن یده، به عقدانندیم گیاز درماند یرا شکل یوابستگ یادگیری یهطرفداران نظر

 یمارگونهب ی،در بزرگسال یژگیو ینو چن یگراناز جانب د یرشو پذ ییدتماس با مادرش است، بلکه دائماً درصدد کسب تاً

 (59۷1گر و همکاران  یوستهپ) است.

. به دهدیمی مقدماتی و فعالی را در ذهن او شکل نظریه دلبستگی، سبک دلبستگی کودک، الگوها یهامفروضهبر اساس 

، با الگوهای مقدماتی و فعال شویمیم(، افرادی که در بزرگسالی به ایشان جذب 2555همکاران )و  5گفته بارتولومی

یز ، نوع رفتارهای جنسی آدمیان ناندکردهپژوهشی خود، نمایان  ٔ  دریافته، 255۴، 2رابطه دارند. فینی و نالر مانیذهن

 (.96ص  ،59۷6 بیتا حسینی،) است. شأنآنها و سبک دلبستگی  9برخاسته از الگوهای فعال درونی

 (1111فعال درونی )فینی، یالگوهادلبستگی در  یهاتفاوت: 1جدول 

 دوسوگرا اجتنابی ایمن

 خاطرات

 انصافبیپدران  مادران سرد و طرد کننده والدین گرم و عاطفی

 بوط به دلبستگیمر یباورهاو  هانگرش

 پیچیده و مشکل بودن فهم دیگران انسان یهازهیانگسو ء ظن در مورد  خود ارزشمندی باال

برای دیگران  طورکلیبه

 بودن داشتنیدوست

 توانینمنبوده و  اعتمادقابلدیگران 

 روی آنها حساب کرد

افراد کنترل کمی بر زندگی خودشان 

 دارند

خوبی  ایهنیت طورکلیبهافراد دیگر 

 دارند

بودن  عیببیشک کردن در مورد 

 دیگران
 

نو  اعتمادقابل طورکلیبه دیگرافراد 

 دوست هستند

 یهاتیموقعفقدان اعتماد در 

 اجتماعی
 

  انزوا و گریز از اجتماع اجتماعی گیریجهت

 و اهداف مربوط به دلبستگی هانیاز

 تمایل زیاد به صحبت وم از دیگراننیاز به فاصله گرفتن مدا تمایل به روابط صمیمانه

جستجوی تعادل بین نزدیکی به 

 دیگران و استقالل در روابط

 یازهاینصمیمیت محدود برای ارضاء 

 استقالل
 

 
اهمیت دادن به پیشت  ازاندازهبیش

 رفت
 ترس از طرد شدن

 راهبرد

 شناخت راحتی
کنترل ناراحتی با نشان ندادن خشم 

 )سرکوبی(
 یادی از ناراحتینشان دادن حد ز

                                              
1. Bartholomew 
2. Feeney & noller 
3. Internal working models 
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 یاوهیشتعدیل عواطف منفی به 

 سازنده

 مسائلکاهش ناراحتی مربوط به 

هیجانی از طریق آشکار ساختن آنها 

 نزد افراد صمیمی

 دلواپسی و مشکل برای پذیرش

 (.566۷مورتون و براون دهد )دلبستگی را نشان می یهاسبکجدول باال الگوهای فعال درونی مربوط به هریک از 

 

را مطرح کردند و در آن چنین فرض نمودند که رضایت یا نارضایتی  2( نظریه وابستگی متقابل562۷) 5کلی و تیبات

دریافت شده طرفین مرتبط است. طبق این دیدگاه، پیامدها و  9یهاپاداشصرف شده و  هایینههززناشویی به 

از رابطه دارند ارزیابی  شانیشخصو استحقاق  1دارهخود پنافراد بر اساس انتظاراتی که آنان مطابق با  ۴دستاوردهای

. رضامندی و نارضایتی زناشویی نیز در این دیدگاه به میزان مطابقت و دستاوردهای متداول در رابطه بستگی دارند، شودیم

ها کمتر از و اگر دستاورد کنندیمباشد، افراد رضایت ارتباطی را تجربه  9چنانچه دستاوردها، بیشتر از میزان مطابقت

 (.2ص  ،59۷6 )ترجمه بیتا حسینی، برندیممعیارهای ادراکی باشند، نارضایتی سر 

وسیع و کارآمدی را به حیطه روابط  ٔ  یزهآمگوناگون و کالسیک شناختی در پیوند با رویکردهای رفتاری،  یهادرمان

 گذاریبنیانبه « 6نظریه ناسازی»کردند و  گذاریبنیان( آن را 5695) ۷که نیوکامب« 2نظریه توازن. »اندکردهزناشویی وارد 

(، دو نمونه مهم از رویکردهای کالسیک شناختی هستند. هر دو نظریه )توازن و ناسازی( بر این 5612)55فستینجر

پیرامون نگرش و رفتارهایشان تمایل دارند. وقتی انسان،  55های باثباتاستوارند که افراد به پرورش شناخت واره فرضپیش

و سپس رفتار خاصی را  کندیممتوازن  بااحساسشحساس شدیدی به کسی داشته باشد، نخست سیستم شناختی خود را ا

 ظاهربه، هر رویداد اندداشتهبا یکدیگر  یاگستردهتاریخچه مشترک  هازوج ازآنجاکه. نمایدیم ریزیبروننسبت به او 

 کوچکی نیز برای

 –کرد. درمان شناختی  خواهدرفتارهایی ویژه هدایت  سویبهمعانی ویژه آنها را  ایشان معنی خاصی خواهد داشت و همین

واقعیت مدار و منطق محور است که بر انتخاب شایسته باورها و انتظارات همسران نسبت به خود،  ٔ  مداخلهرفتاری، نوعی 

 یهامهارتناکارآمد و آموزش  هایرهوارفتاری، اصالح شناخت  –شناختی  یهادرمان. هدف گذاردیمدیگری و رابطه تأثیر 

رفتاری در تبیین تجارب ذهنی ارتباطی و خاستگاه  –شناختی  یهامدلآشفته است.  یهازوجگفتگو و حل مسئله به 

 (59۷6 ترجمه بیتا حسینی،) تعارضات زناشویی قدرت زیادی دارند.

 -ی اجتماع یطمح عوامل -یزیکی ف یطمح عوامل: یردف یترضاتوان می اختصاربهی زندگ یفیتبر ک مؤثرعوامل  ازجملهاما 

 ی.استقالل فرد عوامل یتیشخص عوامل -ی سالمت یتوضع عوامل -یفرهنگ عوامل -ی اجتماع یاقتصاد عوامل

 یتدر رابطه رضا کنندهتعدیلنقش  تواندیم یدلبستگ یالگوها ینب یاسؤال است که آ ینپاسخ به ا لپژوهش حاضر به دنبا

در جهت ادعا نمود که نتایج این پژوهش  توانمی زنان و مردان متأهل، داشته باشد؟ یندر ب یزندگ یفیتکو  ییزناشو

دانش مردم، کمک  یا یتواند شامل باال رفتن آگاهیم یازهان یناست. ا شناسیروان ٔ  درزمینهگوناگون  یازهایبرآوردن ن

هاست و همواره انسان یدر زندگ یاز ارکان اساس یلبستگد یباشد الگوها یندرمانگران و مراجع یاکردن به مشاوران 

                                              
1.Kelly & thibaut 
2. interdependence theory 
3.Rewards 
4. Outcome 
5. Self – concept 
6. Comparison level 
7. Balance theory 
8.Newcomb 
9.Dissonance theory 
10.Festinger 
11.Consistent cognition 
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 ییو احساس تنها ییزناشو یمختلف بوده و در زندگ یهادر زمان یاتو ضرور یازهابه ن ییگودر پاسخ یایلهوس عنوانبه

 مؤثر است. یاربس

 

 هایهفرض -2

و دوسوگرا(،  یاجتناب یمن،)ا یدلبستگ یهاالگو یهامؤلفهشود که؛ این فرضیه کلی مطرح می ذکرشدهبا توجه به مطالب 
همچنین در  .زنان و مردان متأهل داشته باشد یندر ب یزندگ یفیتو ک ییزناشو یتدر رضا کنندهتعدیلتواند نقش یم

 فروض را مطرح کرد: توانیمهای دلبستگی ها و شاخصرابطه با زیر بخش

 وجود دارد. یردامعنیرابطه  یزندگ یفیتو ک ییزناشو یترضا ینب .5

 وجود دارد. یدارمعنیرابطه  ییزناشو یتو رضا یدلبستگ یالگو یرهایمتغ ینب .2

 وجود دارد. یدارمعنیرابطه  یزندگ یفیتو ک یدلبستگ یالگو یرهایمتغ ینب .9

 

 روش اجرا -3

هدف  ازلحاظ یقن تحقیا . همچنیناست یاز نوع همبستگ یفیتوص یقبا توجه به موضوع پژوهش و اهداف آن روش تحق

 یفابتدا به توص هاداده وتحلیلتجزیه یبرا است. یشیمایو پ یفیتوص یقاتو روش جزء تحق یتماه ازنظرو  یکاربرد

و  شودیپرداخته م یفیتوص یآمار هایروشبا استفاده از  یالتتحص یزانمثل: سن، جنس، م هاآزمودنی یفرد هایویژگی

 شودیمپرداخته  هایهفرض یبه بررس یو آزمون همبستگ یونرگرس با آزمون یسپس در بخش آمار استنباط

 یقتحقو نمونه  جامعه 3-1

جامعه به همه  درواقعمشترک هستند.  یژگیو یاصفت  یک یحوادث که حداقل دارا یا یاءاز افراد، اش یگروه جامعه،

زنان و مردان  یق،پژوهش، جامعه تحق ین. در اگیردیمدر مورد آنها صورت  پذیریتعمیمکه عمل  شودیماطالق  یافراد

 15نفر مرد و  15که شامل  باشدیمنفر  555پژوهش  ینتعداد نمونه در ا است. یالمساله ساکن شهر ا( ۴5 تا 25متأهل )

 در دسترس است. گیرینمونه صورتبهپژوهش  یندر ا گیرینمونهنفر زن است. روش 

 

 ابزار پژوهش 3-2

که توسط پپالو و پرلمن  (UCLA)و پرسشنامه احساس تنهایی  (RAAS)الینز و رید آزمون دلبستگی بزرگساالن ک

 .دهندیم، ابزارهای این پژوهش را تشکیل (ENRICH)ساخته شد و پرسشنامه رضایت زناشویی 

مقیاس دلبستگی بزرگسال که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور (: AAI) بزرگسال دلبستگی مقیاس

است  سؤالی 51(، یک آزمون 59۷9بشارت، ایرانی هنجاریابی شده است ) ٔ  جامعهاز  ییهانمونه( ساخته و در مورد 56۷2)

، خیلی ۴، زیاد=9، متوسط=2، کم=5لیکرت )هیچ= یادرجه 1و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس 

 یآلفا یبخواهد بود. ضرا 21و  1آزمون به ترتیب  هایمقیاس یرزآزمودنی در  ٔ  نمره. حداقل و حداکثر سنجدیم( 1زیاد=

نفر شامل  5۴۷5) ییدانشجو ٔ  نمونه یکو دوسوگرا در مورد  یاجتناب یمن،ا هایمقیاس یراز ز یکهر  هایکرونباخ پرسش

و  ۷۴/5، ۷9/5 ،۷9/5دختر  یاندانشجو ی، برا۷1/5، ۷۴/5، ۷1/5 یببه ترت هاآزمودنیکل  یپسر( برا 925دختر و  ۷95

 بزرگسال است. یدلبستگ یاسخوب مق یدرون یهمسان ٔ  نشانهمحاسبه شد که  ۷9/5و  ۷1/5، ۷۴/5پسر  یاندانشجو یبرا

 

 ENRICH ییزناشو یتپرسشنامه رضا 3-2-1

 هایاسمق یرو سا یاماده 1اول آن  یاساست. مق شدهتشکیل یاسخرده مق 52سؤال و  551پرسشنامه از  ینا یاصل فرم

کم( است. حداکثر  یلیدر حد متوسط، کم، خ یاد،ز یاد،ز یلی)خ ایینهگز 1 صورتبهماده است. پاسخ به سؤاالت  55شامل 

 است. ییزناشو یشترب یتمندینمره باالتر نشانه رضا ت،اس ۴95پرسشنامه برابر با  یندر ا ینمره آزمودن
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گروه مردان  یهفته( برا یک)به فاصله  ییباز آزما درروش یرسونپ یهمبستگ یبضر یان،در پژوهش مهدو :و روایی اعتبار

خرده  یپژوهش برا یندر هم یبضرا ینا به دست آمد. 6۴/5گروه مردان و زنان  یو برا 6۴۴/5گروه زنان  ی، برا692/5

 اوقات هاییتفعال ی،مال یریتحل تعارض، مد ارتباط، یتی،مسائل شخص یی،زناشو یترضا ی،آرمان یفتحر هاییاسمق

گروه زنان  یمذهب گیریجهتو  طلبیمساوات یهانقشخانواده و دوستان،  ی،فرزندان و فرزند پرور ی،فراغت، رابطه جنس

 یب. ضر29/5 ،92/5، 96/5، ۷2/5، 96/5، 99/5، ۷5/5، 29/5، 29/5، 29/5 ،۷1/5، 22/5است:  قرارازاین یبو مردان به ترت

 آمدهدستبه 61/5 یمانیانپژوهش سل یاماده ۴2و در فرم  62/5 میر خشتی پرسشنامه در پژوهش یاماده ۴۷فرم  یآلفا

 یزندگ یترضا هاییاسمقو با  95/5تا  ۴5/5از  یخانوادگ یترضا هاییاسمقبا  یچپرسشنامه انر یهمبستگ یبضر است.

را  یو ناراض یراض یهازوج یچ،پرسشنامه انر هاییاسمقخرده  یهسازه آن است. کل ییروا ٔ  نشانهاست که  ۴5/5تا  92/5از 

 برخوردار است. یمالک خوب ییاز روا هپرسشنام ینا دهدیمکه نشان  کنندیم یزمتما

 

 (WHOQOL-BREF) سؤالی 22 یسازمان بهداشت جهان یزندگ یفیتک پرسشنامه 3-2-2

. سازمان بهداشت وضع یناز ا یترضا یزانخود و م یسالمت یتاز برداشت هر شخص از وضع عبارت است یزندگ کیفیت

 یها زندگکه او در آن ییهاو ارزش یفرهنگ یستمدر بافت س یدر زندگ یگاهشرا درک فرد از جا یزندگ یفیتک یجهان

سنجش  یبرا یاریبس یهااوست. پرسشنامه هاییو نگران ردهاها، انتظارات، استانداباهدفکه در ارتباط  داندیم کندیم

 یفیت( است. پرسشنامه کSF36-) سؤالی 99 یزندگ یفیتها پرسشنامه کآن ینترمعروف که اندشدهابداع یزندگ یفیتک

 یال 2متشکل از  زیر مقیاساست و هر  شدهتشکیل مقیاس یرز ۷است و از  سؤال 99 ی( داراSF-36) سؤالی 99 یزندگ

 یسالمت جسم به خاطرنقش  (، اختاللPF) یاز: عملکرد جسم اندعبارتپرسشنامه  ینا زیر مقیاسماده است. هشت  55

(RP اختالل نقش ،)یجانیسالمت ه به خاطر (REانرژ ،)ی/خستگی (EFبهز ،)یجانیه یستی (EWکارکرد اجتماع ،)ی 

(SF( درد ،)Pو سالمت عموم )ی (GHهمچن .)و  یسالمت جسم هایبانام یکل زیر مقیاسدو  هایاسمق یراز ادغام ز ین

 است و برعکس. تریینپا یزندگ یفیتک دهندهنشان تریینپرسشنامه نمره پا ین. در اآیدیبه دست م یسالمت روان

به دست  یاسمق یبرا 6۴/5برابر با  ییآلفا یبضر یی،سازندگان آزمون در هر دو گروه نمونه دانشجو :ییو روا اعتبار

به دست آورده است. اگرچه راسل و  آنان یبرا 29/5 یاییپا یب، ضرماههیک ایبافاصله هایبررس یناز اول یکیو  اندآورده

 یجنتا ،گیردیمدر نظر  بعدییک اییدهپد صورتبهرا  ییکه احساس تنها دانندیم یرا ابزار یاسمق ینهمکاران او، ا

 شدهگزارشمختلف  یهاپژوهشدر  یاسعامل در مق 1تا  یکمورد همانند نبوده، و وجود  ینمختلف در ا یعامل هایبررسی

 یهمبستگ یبضر بک، یافسردگ آزمودنو نمره حاصل از  یینمره احساس تنها یان، میاسسازندگان مق یساست. در برر

 یو با پاره بخش افسردگ 92/5 کومری –. کاستلو یاس، با نمره حاصل از پاره بخش اضطراب مق92/5برابر با  یمعنادار

 .انددادهآن را نشان  یاعتبار افتراق یاسمق ینسازندگان ا حالدرعیناست.  آمدهدستبه 11/5 یاسهمان مق

 

 های تحقیقیافته -4

 نتایج توصیفی تحقیق 4-1

 پرداخته شود. هاآن یفبه توص هاداده یلپژوهش الزم است قبل از تحل یرهایمتغ یتبا ماه یشترب ییآشنا منظوربه

 



 691-644، ص   9911 دی،  9 جلد، 91 شماره،  علوم انسانی اسالمی

    ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.i      

 

999 

 

 سال( برحسب) ییزناشومدت زندگی  برحسب: توزیع فراوانی گروه نمونه 2جدول 

 بیشترین کمترین انحراف استاندارد یانگینم 

 51 2 99/9 15/۷ مدت زندگی زناشویی

 یمدت زندگسال است و کمترین  6نزدیک  نیزوجمشترک  ین مدت زندگیانگیمکه  دهدیمنشان  2-۴اطالعات جدول 

 سال است. 51سال و بیشترین مدت  2 نیزوجمشترک 

 

 و ابعاد آن یت زندگیفکیه نمونه در متغیر میانگین و انحراف استاندارد گرو :5-4جدول 

 

 هایاسمق

 مجموع مردان زنان

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 1.6۴ 29.6۷ 1.2۷ 2۴.۷5 9.5۴ 29.59 یجسمان

 ۴.59 25.11 9.1۴ 25.1۴ ۴.15 25.19 روانی

 2.۷9 55.52 2.65 55.59 2.۷1 55.55 اجتماعی

 9.۴6 22.95 9.92 22.6 9.99 2۷.25 طیمح سالمت

 59.۷6 ۷۴.21 52.55 ۷1.92 51.16 ۷۴.52 کیفیت زندگی

و این عدد برای  باشدیم ۷۴.52برابر  متأهلمیانگین نمره کیفیت زندگی زنان  درمجموعبیانگر این است که  -1-۴جدول 

 .شودینمکیفیت زندگی مشاهده  ازلحاظی بین این دو گروه دارمعنیتفاوت  درواقعکه  باشدیم ۷1.92مردان 

 

 : میانگین و انحراف معیار متغیر رضایت زناشویی9-۴جدول 

 متغیر

 مجموع مردان زنان

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 29.52 5۴5.95 29.61 5۴5.9۷ 29.65 596.2۴ رضایت زناشویی

که میانگین رضایت زناشویی در بین زنان نسبت به مردان کمی بیشتر است اما در کل تفاوت  دهدیمنشان  9-۴جدول 

 باشدینم معنادارآماری  ازنظرمیزان رضایت زناشویی در دو گروه 

 

 دلبستگی یهاسبکدر مورد  کنندگانشرکت یهانمرهمیانگین و انحراف معیار : 2-۴جدول 

 متغیر

 کل مرد زن

 میانگین
 انحراف

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار

 69/9 92/5۴ 55/9 55/5۴ 99/۴ 9۴/5۴ دلبستگی ایمن

 55/9 92/52 62/9 69/52 ۴2/5 2۷/55 دلبستگی اجتنابی

 ۴2/1 99/52 21/1 ۴/5۴ 69/۴ 29/55 دلبستگی دوسوگرا

 دهدیمرا در دو گروه مردان و زنان نشان  یدلبستگ یهاسبکمربوط به  یهانمره یارو انحراف مع یانگینم فوقجدول 

دلبستگی اجتنابی و  یهاسبکباالیی دارند و مردان در  یهانمرهدلبستگی ایمن  یهاسبککه زنان در  شودیممالحظه 

 باالتری نسبت به زنان هستند. یهانمرهدوسوگرا دارای 
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 آمار استنباطی 4-3

در رضایت زناشویی و  کنندهتعدیلنقش  تواندیمالگوهای دلبستگی )ایمن، اجتنابی و دوسوگرا(،  یهاؤلفهم فرضیه اول:

 کیفیت زندگی در بین زنان و مردان متأهل داشته باشد.

 

 قیتحق یرهاین متغیب یب همبستگیس ضرای(: ماتر8-4جدول )

**p< 55/5  *p< 51/5  

سبک دلبستگی تنها  یهامؤلفهاز بین  شودیممالحظه ن شد. یرسون تدویپ یب همبستگیجدول فوق با استفاده از ضر

معنادارند. عالوه بر  دارای رابطه شدهمحاسبهب یضرای با رضایت زناشویی ندارد و بقیه دارمعنیسبک دوسوگرا رابطه 

 کنندهتعدیلو متغیرهای  )کیفیت زندگی بینپیش یرهاین متغیب زمانهم یبررس یور براکمذ یرهاین متغیبطه برا یبررس

به روش  یریون چند متغیل رگرسی)رضایت زناشویی(، از تحل کر مالی( و متغاجتنابی و دوسوگرا الگو دلبستگی ایمن و

 (6-۴است )جدول  شدهاستفاده گامبهگام

 

 بینپیش یرهایمتغ یاز رو رضایت زناشویی یونیل رگرسیج تحلی(: نتا1-4جدول )

 مدل
 یهمبستگ بیضر

 R چندگانه
 R مجذور

 R مجذور

 شدهتنظیم

 استاندارد یخطا

 برآورد

1 0/707 499/0 494/0 16/41261 

2 0/749 561/0 0/542 15/61110 

 

الگو و  ایمنر الگو دلبستگی یاست. با ورود متغ 0/499 ر کیفیت زندگی برابریمتغ یبرا R ن جدول، مقدار مجذوریدر ا

درصد  56 باهمر ین دو متغیا یعنیده است. یرس 0/561به  مقدار مجذور دوسوگرا یدلبستگ ی و الگواجتناب یدلبستگ

 است. شدهدادهره ا نشان یمربوط به متغ یونیب رگرسیضرا ۷-۴. در جدول کنندیم یبینپیشرا  کر مالیمتغ راتییتغ

 متغیرها
رضایت 

 زناشویی

الگو دلبستگی 

 ایمن

الگو دلبستگی 

 ابیاجتن

الگو دلبستگی 

 دوسوگرا

 1 رضایت زناشویی
**.6155 *0.020- .2065- 

 -2575.** -1965. 6895.** 7075.** کیفیت زندگی

 2885.** 1275. 1 6155.** الگو دلبستگی ایمن

 1 1275. -0.020* الگو دلبستگی اجتنابی
**.4225 

 1 4225.** 2885.** -2065. الگو دلبستگی دوسوگرا
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 یونیرگرس لیتحل در مربوطه یآمار یاهآزمون و یونیرگرس بیضرا (:55-۴جدول )

 مدل
 ون استاندارد نشدهیب رگرسیضر

ون یب رگرسیضر

 t استانداردشده
 سطح

 یمعنادار
B استاندارد یخطا Beta 

1 
(Constant) 41.448 10.135  4.090 .0005 

 0005. 9.885 7075. 1195. 1.173 کیفیت زندگی

2 

(Constant) 55.965 10.784  5.190 .0005 

 کیفیت زندگی

 الگو دلبستگی ایمن

 یاجتناب یالگو دلبستگ

 دوسوگرا یدلبستگ الگو

.9465 .1585 .5695 5.995 .0005 

1.323 .5595 .2265 2.367 .0205 

-1.478 .5805 -0.193 -2.549 .0125 

.3205- .3275 .0765 .9775 .3315 

 

ه کیفیت زندگی ک از آن است کیج حاصل از جدول فوق حایت. نتار کیفیت زندگی وارد مدل شده اسیدر گام اول متغ

 و اجتنابی و دوسوگرا ر الگو دلبستگی ایمنیدوم متغ . در گامکندیم یبینپیشرا  م، رضایت زناشویییمثبت و مستق طوربه

 ی( براBeta) اردشدهاستاند یونیرگرس بیدلبستگی(، ضر هایالگو هاییاس)مق یرهامتغن یاست، با ورود ا شدهتحلیلوارد 

ل یر الگو دلبستگی ایمن وارد تحلی. سپس متغباشدیمه معنادار ک شدهمحاسبه 0/569ر کیفیت زندگی برابر با یمتغ

و برای متغیر  0/226ر الگو دلبستگی ایمن برابر با یمتغ یبرا (Beta) استانداردشده یونیب رگرسیده است. مقدار ضریگرد

مثبت و  طوربهن اساس الگو دلبستگی ایمن یاست. بر ا دارنیز معنیر یدان مقیه اکست اشده  -569/5الگو دلبستگی 

 طوربه. باشدینمی دارمعنیاما برای الگو دلبستگی دوسوگرا ضریب بتا . کندیم یبینپیشرا  م، رضایت زناشویییمستق

از: کیفیت زندگی و الگو  اندعبارت دارمعنی ینبپیش یرهایمتغ، گامبهگامبه روش  شدهمشاهدهخالصه و با توجه به جداول 

 :دلبستگی ایمن

رضایت زناشویی = 0.946𝑥1 + 1.323𝑥2 − 1.478𝑥3 

 در رابطه بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی دارند. کنندگیتعدیلبنابراین تنها الگوهای دلبستگی ایمن و اجتنابی اثر 

 ی وجود دارددارمعنیزندگی رابطه بین رضایت زناشویی و کیفیت  فرضیه دوم:

است. که شرح آن در  شدهاستفادهاز آزمون همبستگی پیرسون  هادادهبرای آزمون این فرضیه با توجه به نرمال بودن 

 جدول زیر آمده است.

 ییزناشو یتو رضا کیفیت زندگی ینب یهمبستگ یبضرا 55-۴جدول 

 ییزناشو یترضا کیفیت زندگی آماره متغیرها

 یت زندگیکیف

 252/5 1 ضریب همبستگی پیرسون

 55/5  سطح معناداری

 100 100 تعداد

 ییزناشو یترضا

 1 252/5 ضریب همبستگی پیرسون

  55/5 سطح معناداری

 100 100 تعداد

یعنی  موردنظر( کمتر از سطح آلفای sig=0/00) آمدهدستبهی دارمعنیچون سطح  55-۴طبق اطالعات جدول 

(=0/05 است )بین رضایت گفت  توانیمدرصد  61دلیلی برای رد فرضیه نداریم به عبارتی در سطح اطمینان  درنتیجه

یعنی هر چه کیفیت زندگی باالتر باشد رضایت زناشویی  ی وجود دارددارمعنیمثبت و زناشویی و کیفیت زندگی رابطه 

 .شودیم ییدتأبنابراین فرضیه دوم  /بیشتر است و برعکس
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 .ی وجود دارددارمعنیبین متغیرهای الگوی دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه یه سوم: فرض 

 است. شدهاستفادهاز آزمون همبستگی پیرسون  نامهپرسشبرای آزمون فرضیه فوق با توجه به نرمال بودن نمرات 

 ییزناشو یتو رضای دلبستگ یهاسبک یهامؤلفهین ب یهمبستگ ضریب 12-4جدول 

 رضایت زناشویی  متغیرها

 سبک دلبستگی ایمن
 0/615** ضریب همبستگی پیرسون

 0/000 سطح معناداری

 دلبستگی اجتنابی سبک
 0/020- ضریب همبستگی پیرسون

 -0/042 سطح معناداری

 سبک دلبستگی دوسوگرا
 -0/206* ضریب همبستگی پیرسون

 0/840 سطح معناداری

**p< 55/5  *p< 51/5  

سبک دلبستگی  دلبستگی یعنی سبک دلبستگی ایمن و یهاسبک مؤلفهدو  شودیمول باال مالحظه که در جد طورهمان

 برای این متغیرها کمتر از آمدهدستبهی دارمعنیی با رضایت زناشویی دارند زیرا سطح دارمعنیاجتنابی رابطه 

(=0/05 است اما بین سبک دلبستگی دوسوگرا و رضایت زناشویی )نشد. یافت یارابطه 

 .ی وجود دارددارمعنیبین متغیرهای الگوی دلبستگی و کیفیت زندگی رابطه فرضیه چهارم: 

 است. شدهاستفادهاز آزمون همبستگی پیرسون  نامهپرسشبرای آزمون فرضیه فوق با توجه به نرمال بودن نمرات 

 و کیفیت زندگیی دلبستگ یهاسبک یهامؤلفهین ب یهمبستگ ضریب 13-4جدول 

 کیفیت زندگی  

 0/689** ضریب همبستگی پیرسون سبک دلبستگی ایمن

 55/5 سطح معناداری

 -0/196** ضریب همبستگی پیرسون دلبستگی اجتنابی سبک

 0/0050 سطح معناداری

 -0/257 ضریب همبستگی پیرسون سبک دلبستگی دوسوگرا

 555/5 سطح معناداری

**p< 55/5  

سبک دلبستگی  دلبستگی یعنی سبک دلبستگی ایمن و یهاسبک مؤلفهدو  شودیمحظه که در جدول فوق مال طورهمان

( =0/05) برای این متغیرها کمتر از آمدهدستبهی دارمعنیدارند زیرا سطح  زندگی باکیفیتی دارمعنیاجتنابی رابطه 

 یافت نشد. یارابطه کیفیت زندگیو  دوسوگرااست اما بین سبک دلبستگی 
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 گیرینتیجهبحث و  -5

ان و انتقال آداب و کودک پذیریجامعه ن نهادیمهمتر عنوانبهه ضامن استقرار نهاد خانواده کم یافتین پژوهش دریدر ا

 مؤثران کاز ار یکین عامل یا کهنحویبهن است. ین زوجیب ییزناشو یتمندیرضا گر،یبه نسل د یاز نسل یفرهنگ یهاارزش

، ساختار شناختی بنا بر یکن هر یه در آن طرفک، شودیمفق سالم و شاد محسوب خانواده مو یکساختار  در تداوم

ن یگر دارند. تا بدیدیکقانه با یمانه، شفیصم یتیحما رابطه یکدر استمرار  یخود سع هاییتوانمندو  یتیشخص هایویژگی

د. یفراهم آ شناختیروانو  یجسمان یمن و سالمتیا یدلبستگ کبرخوردار از سب یفرزندان تیرشد و ترب یبرا یله بستریوس

 یشورهاک یانیا به بیو  ییایآس یشورهاکج در یف رایش را در مقام تعریت خویدر جهان امروز غرب، خانواده هو ازآنجاکه

 یشور ما هنگامکر یدر حال توسعه نظ یشورهاکدر  ییزناشو یتمندین مفهوم رضایجنوب از دست داده است، بنابرا

چون  یشورکد شده و آمار طالق در یتهد یخانوادگ یام بخش زندگکه استحیپا عنوانبهعامل  نیه، اکن دارد ییضرورت تب

ضرور  ازجمله ییزناشو یتمندیرضا در تحقق مؤثرتوجه به عوامل  درنتیجهنجامد. یمورد طالق ب یکازدواج به  9ران از یا

با  رودیمرا انتظار ین، بدان پرداخته شود. زین زوجیبالت کاز مش یاریبس بروز علل یمستندساز ید برایه باکاست  ییتها

فرد و جامعه کیفیت زندگی  درمجموعو  شناختیروان، یالت عاطفکاز مش یاریبس ییزناشو یتمندیرضا ش سطحیافزا

 ابد.یاهش ک

 

 پیشنهادات 5-1

  تأثیر  ٔ  نحوهاز  ترییقعمج کیفی نیز اجرا شود تا نتای هایروشبه  شودیماین تحقیق به روش کمی انجام شد. توصیه

احتمالی برای  هایروشاز  توانیممتغیرهای مستقل تحقیق در کاهش یا افزایش الگوهای دلبستگی حاصل شود. همچنین 

 بزرگتر معنا داشته باشد. ٔ  جامعهبه  (استفاده کرد تا بدین ترتیب صحبت از تعمیم )با احتمال مربوطه هادادهجمع آوری 

 شخصیت در افراد دلبستگی سبک نوع نیز و گیردیم شکل شیرخوارگی دوران در دلبستگی سبک بنیان و اساس چون 

 صورتبه فرزند پرورش الگوی که شودیم توصیه مادران بویژه والدین به بنابراین ،گذاردیم تأثیر هاآن بزرگسالی زندگی و

 .دهند پرورش ایمن دلبسته صورتبه را خود فرزندان تا بگیرند یاد یا ببینند آموزش را ایمن دلبسته

 آورند، وجود به کودک با را دلبستگی رابطه تواندیم نیز مادر جز به دیگر افراد که است داده نشان نظریات ازآنجاکه 

 .آن کمیت نه است مهم دلبستگی کیفیت که زیرا ببینند پررنگتر گذشته به نسبت را خود نقش بایستی پدران

  در رابطه است. ابراز  یترضا یجاداز عوامل مهم در ا یکیعواطف  یانبمطالعه،  یندر ا آمدهتدسبه هاییافتهبر اساس

 یمنناا ی. افراد با دلبستگشودیمدر رابطه  یشترب یامن و خودآشکارساز یمتقابل عواطف منجر به فراهم آمدن فضا

. بنابراین زوجین برای استمحدود  یمیتصم دیجادر ا شانییتواناسرد هستند و  یافراد ی،شخص ین(، در روابط بی)اجتناب

 یجادکه موجب ا یاز عوامل مهم را بروز دهند. زیرا یکیباید افکار و عواطف خود  شانیزندگشدن رابطه در  تریمیصم

 است یگرید یعواطف و افکار برا یانب یعنی یخودآشکارساز شودیمدر رابطه  یمیتصم

  به که بر دلبستگی زوج تأکید دارد  یامصاحبهاز طریق فرایندهای  توانیماطالعات باارزش مربوط به دلبستگی را

همساالن ( یا پخش ارتباط رمانتیک از مصاحبه دلبستگی 5669ارتباطی فعلی )کروول و اوونز  ٔ  مصاحبهآورد، مانند  دست

، برای روندیمابزارهای تحقیق بکار  عنوانبهنوعاً وقتی  یامصاحبه(. متأسفانه این فرایندهای 5665بارتولومیو و هوروتیز )

اطالعات  تواندیم هامصاحبهعالقه مند، این  اجرا و نمره گذاری به آموزش زیادی نیاز دارند. با این حال برای متخصصان

 دلبستگی همسران نیز یهاسبکدر مورد  ییهاسرنخو  هانشانهدلبستگی فراهم آورد.  یهاسبکغنی و ارزشمندی در مورد 

 رسمی یا غیر رسمی(. طوربهچه شود )تعامل زوجین جمع آوری  ٔ  مشاهدهاز طریق  واندتیم

 مثال اگر به همسران کمک شود  عنوانبهخاصی را برای تعامالت حمایتی آموزش داد.  یهامهارت، هازوجبه  توانیم

خود مانند انتقاد و نادیده انگاشتن را که رفتارهای مثبت خود را مانند همدلی و اعتبار را افزایش داده و رفتارهای منفی 

 کاهش دهند، بسیار مفید خواهد بود.
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  به همسران کمک شود تا نیازهای خود را برای حمایت، شرایطی که تحت آن برای جستجوی حمایت از سوی همسر

و اهداف حمایتی  و آنچه که دوست دارند از همسر خود بگیرند، را تعیین کنند. وقتی نیازها کنندیمخود احساس امنیت 

تا بتوانند  کنندیمکمک  هازوجهر یک از همسران مشخص شده و به مفاهیم دلبستگی آنان مرتبط گردید. درمانگران به 

دلبستگی را کاهش داده و احساس امنیت را پرورش  یهاترس درنتیجهراههایی را برای حمایت از یکدیگر تعیین کنند و 

 .دهدیم

 در چهارچوب  یو بهداشت یآموزش یهابرنامه ینتدو یمناسب برا یتجرب یمبنا توانندیمپژوهش حاضر  هاییافته

 یمیو استحکام روابط صم یتبر تقو یمبتن یدرمان یهابرنامهو  هایجانه یریتمداخله و مد یهابرنامه، زوجینروابط 

 .یردقرار گ ینزوج

 یفرسودگ اهشکه خود در ک یو روان یکیزیط فیراث شیدانشجویان از ح یارک یشتر و بهتر به بهبود فضایتوجه ب 

 .دارد یینقش به سزا یشغل

 شود.یمشنهاد یعتر پیوس ییایتر و در محدوده جغرافن موضوع، با نمونه بزرگتر و متنوعیا یشتر بر رویقات بیتحق 

 یت زناشویی رضاارتباط آن با سطح  و مختلف مشاغلشاغل در  زوجین یکار یطمح یین شرایطجهت تع ییهاپژوهش

 .، مشخص شوندگردندیم نارضایتی از زندگیکار باعث  یطکه در مح یتا عوامل یردگ و کیفیت زندگی صورت

 

 تحقیق هاییتمحدود 5-2

 اشاره کرد ایالم شهرساکن  یهازوجبه  یبه محدود بودن جامعه آمار توانیم ی تحقیقتهایازمحدود. 

  یقاز طر آمدهدستبه. از آن جا که اطالعات نمود اشاره هاداده یمع آوربه ج توانیممطالعه حاضر  هاییتمحدوداز 

یج نتا تواندیم سؤاالتنامناسب  کاز در یناش ،کنندگانشرکت یواقع یرغ یهاپاسخ، احتمال ارائه باشدیم نامه پرسش

 را مخدوش سازد. حاصل

  این تحقیق بود هاییتمحدودنامه از دیگر  از سؤاالت پرسش یبه بعض ییدر پاسخگو هازوجاز  یبرخ یارکمحافظه. 
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 و ماخذ   منابع

 در یزندگ تیفکیو  ییزناشو تیرضا با یدلبستگ یها کوسب عشق یهاسبک رابطه ی( بررس5965ال )یل ،یمیابراه .5

 .یلیمحقق اردب دانشگاه .یتیترب علوم و یروانشناس دهکدانش .ارشد یارشناسک نامه انیپا .معلمان

 .رشد :تهران هیلگارد، شناسیروان ینهزم (.59۷1) آل. ریتال اتکینسون، .2

 اجتماعی علوم دانشکده ارشد، کارشناسی رساله ایران، در توسعه یهابرنامه در زندگی کیفیت ،(59۷9) رضا امیدی، .9

 .تهران

 زن رستارانپ یشغل یفرسودگ و یعموم سالمت با ییزناشو تیرضا و تیمعنو به شیگرا رابطه .(5962. )آتنا ،یریام .۴

 .رمانک د باهنریشه دانشگاه .یانسان علوم و اتیادب دهکدانش .ارشد یارشناسک نامه انیپا .رمانک شهر متأهل

 علوم دانشکده ارشد، کارشناسی رساله زندگی، کیفیت و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی ،(59۷۴) محمد ناز اونق، .1

 .تهران اجتماعی

 زکمر به نندهکمراجعه  نیزوج ییزناشو تیرضا با یروان سالمت ،یتیشخص هایویژگی سهیمقا .(5965. )زهرا ،یزدیا .9

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه .یوروانشناس یتیترب علوم دهکدانش .ارشد یارشناسک نامه انیپا .فارس یانتظام یروین مشاوره

 .مرودشت

 .۷ شماره سازی، شهر یجستارها امهفصلن جهان، بزرگ شهر یکصد در زندگی کیفیت سنجش ،(59۷5) ینحس آسایش، .2

 یهاتازه فصلنامه نابارور، زوجین زناشویی مشکالت با دلبستگی یهاسبک رابطه بررسی(. 5926) .محمدعلی بشارت، .۷

 .25 و 56 ش درمانی، روان

 اجتماعی – روانی هایویژگی با رابطه در هاخانواده پاشیدگی هم از علل یابی ریشه(. 59۷9. )یزدی نفیسی، جمال، بنی .6

 .اهواز چمران شهید دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم مجله ازدواج، از قبل پسران و دختران

 .دانژه نشر تهران، کمال، محققی، حسین ترجمه سالمندان، و زندگی کیفیت ،(59۷6) ینل کورنر، جان، بوند، .55

 نگرش های متغییر با آن رابطه و پزشگی علوم دانشگاههای دانشجویان زندگی کیفیت بررسی ،(59۷6بهمن ) بهمنی، .55

 .فرهنگی انقالب عالی شورای دینی،

 .جاودانه جنگل،: تهران –2 و 5 تحلیلی درمانی زوج(. 59۷6) .بیتا حسینی، .52

 – یعلم .ٔ  فصلنامه .یدلبستگ مختلف یهاکسب در ییزناشو تیرضا یبررس .59۷۴ .یدیع هیرق نب،یز ،یخانجان .59

 3 و 2 شماره اول، سال .یروانشناس یپژوهش

 دانشکده مجله اصفهان، موردی مطالعه زندگی، کیفیت برای پیشنهادی مدل ،(59۷9) مسعود کیانپور، و علی ربانی، .5۴

 .16ـ  1۷ شماره انسانی،

 ارائه و هامدل و هاشاخص مفاهیم، بررسی: زندگی کیفیت سنجش ،(59۷2) ینحس منصوریان، و رضا محمد رضوانی، .51

 .9ش  ،55 سال توسعه، و روستا فصلنامه روستایی، احینو برای پیشنهادی مدل

 شهر نیدر زوج ییزناشو تیرضا بر یشگریبخشا و یدلبستگ یهاکسب یرتأث یبررس .(5965. )رضایعل ،ینظنز شمس .59

 .زتهرانکمر نور امیپ دانشگاه .ارشد یارشناسک نامه انیپا .ماسال

 11 شماره ،شوراها ماهنامه شهری، زندگی کیفیت یهاشاخص و ابعاد ،(59۷6) آزاده عظیمی، .52

 .شیرازه نشر :تهران اجتماعی، توسعه توسعه شاخص زندگی، کیفیت ،(59۷۷رضا ) امیدی، و غالمرضا غفاری، .5۷

 .شیرازه نشر: تهران اجتماعی، توسعه شاخص زندگی، کیفیت ،(59۷۷) رضا امیدی، غالمرضاو غفاری، .56

 شهر موردی آن، بهبود برای ریزی برنامه و شهری زندگی تکیفی یهاشاخص تحلیل ،(59۷6) امین مالیی، فرجی .25

 .تهران دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا رشته ارشد کارشناسی نامه پایان بابلسر،

 شهر موردی آن، بهبود برای ریزی برنامه و شهری زندگی کیفیت یهاشاخص تحلیل ،(59۷6) امین مالیی، فرجی .25

 .تهران دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا رشته ارشد کارشناسی نامه پایان بابلسر،
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. زند نجفی جعفر شریفی، پاشا حسن ترجمه. انسان یرومندهاین و شادمانی علم: مثبت شناسیروان(. 59۷1. )آلن کار، .22

 .سخن: تهران

 .فروزش: تبریز. یرونق سیمین و خانجانی زینب ترجمه. درمانی زوج و بزرگسال دلبستگی(. 59۷2. )کلوالو کریستوفو .29

 مرکزی پهنه موردی مطالعه شهر مرکز در شهری زندگی کیفیت ارتقائ منظوربه ریزی برنامه ،(59۷۴) افشین کوکبی، .2۴

 .تهران مدرس، تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان آباد، خرم شهر

 در خانواده شناسی آسیب اسریسر کنگره نخستین زناشویی، رضایتمندی بر مؤثر عوامل(. 59۷9. )عباس کیوانلو، .21

 .بهشتی شهید دانشگاه: تهران .گودرزی محمد ترجمه. ایران

: موردی مطالعه) تهران کالنشهر رسمی غیر گاههای سکونت در زندگی کیفیت ،(59۷6جواد ) دینی، شریف گلین .29

 .تهران گاهدانش شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی نامه پایان ،(اباد صالح آباد، اسالم

. موسوی سادات اشرف ترجمه. رفتاری – سیستمی رویکرد با کاربردی درمانی زوج(. 59۷۴. )ریدلی جین و کرو مایکل .22

 .مهرکاویان تهران،

 .شناسان جامعه انتشارات زندگی، کیفیت شناسی جامعه ،(559۷6 جواد نظری، و مرضیه مختاری، .2۷

 .شناسان جامعه انتشارات زندگی، کیفیت شناسی جامعه ،59۷6 جواد ونظری، مرضیه مختاری، .26

 ارشد نامه پایان. زناشویی سازگاری با دلبستگی الگوهای و منطقی غیر تفکرات ارتباطات(. 59۷5. )فرید زاده، مؤمن .95

 .بهشتی شهید دانشگاه. عمومی شناسیروان

 آن بر تأثیرگذار عوامل بعیینت و زناشویی رضامندی(. 59۷2. )شفیعیان و طباطبایی امرودی، نخعی زاده، احمدی میر .95
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