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 چکيده

 هايبينی رضایت زناشویی و تعهد زناشویی بر اساس سبكهدف از این پژوهش بررسی پيش

اري جامعه آمدلبستگی و اضطراب در زوجين بود. روش پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی است. 

 نفر از این 150بودند. حجم نمونه  1399کليه زنان و مردان متاهل شهر اشتهارد در سال پژوهش 

در گيري ( و به شيوه نمونه2007)تاپاکينگ، فيدل و اولمنبر اساس فرمول پلنت از  افراد

( السون، فورنير و MSQEپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ)و به  انتخاب دسترس)اجراي آنالین(

تگی هاي دلبسسبك (، مقياس1997( آدامز و جونز)DCIسياهه تعهد زناشویی)(، 1987دراکمن)

( بِك، اپستين، براون و BAIسياهه اضطراب بِك)( و 1990رید) و کولينز( AASبزرگساالن)

آوري شده با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون و هاي جمع( پاسخ دادند. داده1988استر)

اضطراب  هاي دلبستگی وسبك بينها نشان داد که تحليل رگرسيون چندمتغيره تحليل شد. یافته

(. نتایج نشان داد که P<01/0رابطه معناداري وجود دارد )زناشویی و تعهد زناشویی  رضایتبا 

 0.624ضریب همبستگی چندگانه بين سبك هاي دلبستگی و اضطراب با رضایت زناشویی برابر 

درصد واریانس رضایت  2/41نتایج تحليل رگرسيون چندگانه نيز آشکار کرد که است و همچنين 

شود. بر اساس یافته ها ضریب هاي دلبستگی و اضطراب تبيين میسبكوسيله زناشویی به 

است که  0.459همبستگی چندگانه بين سبك هاي دلبستگی و اضطراب با تعهد زناشویی برابر 

درصد از تعهد زناشویی به وسيله ي  21نتيجه ي تحليل رگرسيون چندگانه نيز آشکار کرد که 

شود. طبق یافته هاي این پژوهش دلبستگی ایمن با  سبك هاي دلبستگی و اضطراب تبيين می

و دلبستگی  -0.424و دلبستگی نا ایمن دوسوگراي اضطرابی با ضریب بتاي  0.552ضریب بتاي 

می توانند رضایت زناشویی  0.442و اضطراب با ضریب بتاي  -0.186نا ایمن اجتنابی با ضریب بتاي 

ین متغير پيش بين دلبستگی ایمن می باشد، و تعهد زناشویی را پيش بينی کنند که قوي تر

 نقش مهمی در هاي دلبستگی و اضطرابسبكدهد که هاي این پژوهش نشان مییافتهبنابراین 

 .دارندرضایت زناشویی و تعهد زناشویی بينی پيش

 .هاي دلبستگی، اضطرابرضایت زناشویی، تعهد زناشویی، سبك واژگان کليدی:
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  3سميه شعبانی، 2فاطمه زم، 1منيره شاه بختی
 .ایران ،کارشناس ارشد روانشناسی شخصيت دانشگاه آزاد اسالمی واحد البرز 1
 ایران ،واحد البرز دکتري روانشناسی عمومی عضو هيت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 2
 .ایران ،دکتري روانشناسی تربيتی عضو هيت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد البرز 3
 

  نام نویسنده مسئول:

 منيره شاه بختی

تگی های دلبسبينی رضايت زناشويی و تعهد زناشويی بر اساس سبكپيش

 ينو اضطراب در زوج

 6/7/1399 تاریخ دریافت:

 3/9/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
ویی بهنجار، فرآیند تحول روانی زن و شوهر و چرخه تحول خانواده به وسيله تعامالت سازنده زوجين در یك رابطه زناش

(. یکی از عواملی که نقش مهمی در 2010، 1بخشند)سيونك و گاریپیابد و هنجارهاي اجتماعی به آن عموميت میگسترش می

(. رضایت زناشویی، ميزان 2019، 2انفرا، رایت و نوگوچیثبات و پایداري زندگی زناشویی زوجين دارد رضایت زناشویی است)ج

شده است. به عبارت دیگر، رضایت زناشویی به عنوان احساس خشنودي زوج از برآورده شدن نيازهاي توسط شریك وي تعریف 

ه ناختی رابطهاي جنسی، عاطفی و روانشاحساس عينی از رضایت، خرسندي و لذت تجربه شده زن و شوهر با توجه به تمام جنبه

(. بر اساس نتایج 24، ص 1399زاده روگوشوئی، )صالیانی، اصغري آباد، رسول زاده طباطبایی و عباس زناشویی تعریف شده است

خانواده به عنوان یك واحد (. 2019، 3یك پژوهش، بين رضایت زناشویی و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد)هائو، جيانگ و وانگ

گيرد)بئان، ليدرمن، ي شخصيت آدمی با پيوند زناشویی زن و مرد و ازدواج آنها با هم شکل میدهندهاجتماعی، عاطفی و شکل

؛ الوفورد، استرولوگو، 2019و همکاران،  5)پولتی (. بر این اساس، نياز به برقراري ارتباط توام با صميمت2020، 4هيگنبوثان و گاليهر

ترین دالیلی است که زن و مرد را به سوي انتخاب و پيوند زناشویی با هم ی( و عشق از اساس2020، 6رامی، ليندن آندرسون

 9رضایت زناشویی(. لذا با شروع ازدواج و تشکيل رابطه زناشویی، 2020، 8؛ لی، ژائو، فانگ و کائو2020، 7)وولس و مارک کشاندمی

وئی، زاده روگوشآباد، رسول زاده طباطبایی و عباس)صالیانی، اصغري  شودتبدیل به متغيري مهم در  رابطه یا کيفيت ازدواج می

رسند. ها به رشد و بالندگی میزناشویی سنگ بناي خانواده مستحکم است به طوري که در محيط گرم آن، انسان رضایت (.1399

ت وضعي شود. انطباق بينرضایت زناشویی، ميزان احساس خشنودي زوج از برآورده شدن نيازهاي توسط شریك وي تعریف می

، علی )مرتضی، قربانی موجود با واقعيت مواد انتظار و شرایط فرد در ارتباط زناشویی مطابق با شرایطی است که مورد انتظار اوست

)شيخ االسالمی، خداکریمی  (.تعهد زناشویی مفهومی مهم در پایداري و سالمت نظام خانواده است1397بيگی، ميرآخورلو و ارجنه، 

(. تعهد شخصی به معنی عالقه و تمایل فرد براي تداوم رابطه زناشویی است که مبتنی بر جاذبه و رضایت 1396و داداش زاده، 

اش و همين طور ميزان اهميت رابطه براي هاي فرد نسبت به شریك زندگی و رابطهزناشویی است. این تعهد منعکس کننده تلقی

 ها و باورهايکنند که باید در رابطه باقی بمانند. ارزشزوجين احساس میهویت فرد است. تعهد اخالقی اشاره به تعهدي دارد که 

بنيادین فرد درباره مسير رفتار صحيح در رابطه، بر محوریت تعهد اخالقی قرار دارد و تعهد ساختاري به این معناست که فرد 

(.از آنجایی که رضایت زناشویی 1396و امانی، پور کند به دليل عوامل خارجی باید در رابطه باقی بماند)یوسفی، کریمیاحساس می

بينی کند (، متغيرهایی که بتواند رضایت زناشویی را پيش2019و تعهد زناشویی رابطه نزدیکی باهم دارند)هائو، جيانگ و وانگ، 

بيرامی، ) ين استزوج 10دلبستگی هاي رضایت زناشویی، سبكبينبينی تعهد زناشویی زوجين را نيز دارند. یکی از پيشتوان پيش

ح کند و توضيهاي فردي را بر عملکرد افراد توصيف می(. دلبستگی نحوة تأثير ویژگی1391فهيمی، اکبري و اميري پيچاکالیی، 

الت اي در روابط عاشقانه و شاید مشکگذارد و نقش تنظيم کنندهدهد که چطور فرایندهاي دلبستگی بر عملکرد افراد تأثير میمی

در نظریه بالبی، کيفيت دلبستگی از طریق الگوهاي شناختی و فعال درونی به بروز دادن  کند.المت خانواده ایجاد میزناشویی و س

(.عوامل مختلفی با رضایت زناشویی 2015، 11بارکه و آندروود-)کندي، بتز، دون، سونوگا شودیا ندادن اختالالت هيجانی منجر می

و همکاران،  13ستير) است 12تواند با رضایت زناشویی در ارتباط باشد تعهد زناشوییه میدر ارتباط است که یکی از متغيرهایی ک

                                                           
1. Sevinc, & Garip 
2. Jeanfreau, Wright & Noguchi 
3. Hou, Jiang & Wang 
4. Bean, Ledermann, Higginbotham & Galliher 
5. Poletti, B., 
6. Lawford, Astrologo, Ramey & Linden-Andersen 
7. Vowels & Mark 
8. Li, Zhou, Fang & Cao 
9. marital satisfaction  
10. attachment styles 
11. Kennedy, Betts, Dunn, Sonuga-Barke & Underwood 
12. marital commitment  
13. Seiter 
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د؛ کننشان فداکاري می(. تعهد زناشویی حدي است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی در مورد ازدواجشان دارند؛ براي رابطه2020

ان حتی هنگامی که ازدواجشان پاداش دهنده نيست؛ دارند و با همسرشبراي حفظ، تقویت و همبستگی اتحادشان گام برمی

رضایت زناشویی و تعهد زناشویی دو متغير همبسته و تاثيرگذار بر (. 1399مانند)زارع گاریزي، ابراهيمی مقدم و ابوالمعالی، می

 زوجين شوند. بر اساس تواند منجر به بهبود روابط زناشویی در زندگیروي همدیگر هستند، لذا شناسایی عوامل موثر بر آنها می

و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد)احسان نيا رمی، حيدري، زارع  14هاي دلبستگیها، بين تعهد زناشویی و سبكنتایج پژوهش

هاي زیادي در زمينه تشخيص عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی و پيامدهاي آن بر زندگی فردي شتال(.1398آبادي و داوودي، بهرام

د توانها انجام شده است. رضایت زناشویی عالوه بر اثرات فردي، پيامدهاي اجتماعی مهمی نيز به همراه دارد که مینو جمعی انسا

واند تسالمت فرد و جامعه را تضمين نماید. در مقابل، وجود نارضایتی زناشویی، با ایجاد بدبينی در زوجين در طوالنی مدت می

(. از طرفی، تعهد زناشویی نيز نقش مهمی در بهبود روابط 1396شناس و باباخانی، حقازد)هاي زندگی زناشویی را متزلزل سپایه

هاي مثبت رابطه آنها بيش از زوجين و ثبات زناشویی زوجين دارد. زمانی که زوجين انتظارات یکدیگر را برآورده کرده و جنبه

فی، گردند)یوستعهد و پایبندي باالتري برخوردار می هاي منفی باشد، احساس رضایتمندي بيشتري کرده و در نتيجه ازجنبه

هاي دلبستگی نقش مهمی در تعهد زناشویی زوجين دارد. سبك دلبستگی یکی از همچنين سبك(.1396پور و امانی، کریمی

ي بر فردهاي عوامل شخصی اثرگذار بر تعهد زناشویی و کم و کيف آن خواهد بود. در واقع نظریه دلبستگی نحوه تأثير ویژگی

ند. کاي خاص، عملکرد را تحریك میهاي دلبستگی رابطهدهند چطور سبكکند و همينطور توضيح میعملکرد رابطه را توصيف می

بين فردي  هايکند که پاسخپردازد. نظریه دلبستگی به ما کمك میهاي بين فردي و رفتار در ارتباط نيز میاین نظریه به فرایند

هاي (. افزون بر سبك1395دلبستگی متفاوتی دارند را بدانيم )هادي، اسکندري، سهرابی، معتمدي و فرخی،  هايافرادي که سبك

ينی بدلبستگی که نقش مهمی در ایجاد رضایت و تعهد زناشویی زوجين دارد، اختالالت روانشناختی همچون اضطراب نيز از پيش

دلبستگی بر روابط اوليه در محيط خانواده تأکيد دارد  (.نظریه1393ري، هاي رضایت و تعهد زناشویی هستند)هدایتی و صابکننده

هاي دلبستگی به عنوان عوامل (. بر اساس این نظریه سبك2020، 15داند)بورگر، مورتيمر و جانسونو آن را بر روابط بعدي مؤثر می

اگنر، وتواند بر روابط زناشویی او اثرگذار باشد)یکنند که چگونه خانواده مبدأ شخص مرده و بيان میک 16پاید ار و چند نسلی تلقی

که نقش مهمی در ایجاد رضایت زناشویی  18(. همچنين داشتن سبك دلبستگی ایمن2020 17ماتسون، داویال، جانسون و کامرون،

ساز مشکالتی تواند زمينه می 20(، اما مشکالت روانشناختی همچون اضطراب2020، 19ویجایا و ویدیانينگسیو تعهد زناشویی دارد)

اضطراب به (.2020، 21فو، ویله، وي، ژو و اسچوارزرهمچون نارضایتی زناشویی و عدم تعهد به زندگی زناشویی در زوجين باشد)

، 22ورتشوند )دمير و بوزکعنوان مهمترین اختالل روانشناختی منجر به بروز بسياري از مشکالت زناشویی و روانشناختی در افراد می

کند؛ یعنی فرد را متوجه شویشی فراگير، ناخوشایند و مبهم است و هشداري است که فرد را گوش به زنگ میاضطراب ت(. 2020

شود فرد بتواند براي مقابله با خطر اقدام کند. اضطراب به عنوان تجربه ذهنی و انگيختگی کند که خطري در راه است و باعث میمی

(. افرادي که اضطراب باالیی دارند، در کنار تجربه 2019، 23وینك و فایزيخودکار نگرانی و تنش تعریف شده است)اختر، هر

 (. 2019، 24کنند)جونگه و پرینزاضطراب نشانگان افسردگی را نيز تجربه می

با توجه به آنچه گفته شد شناخت عوامل موثر بر رضایت و تعهد زناشویی در زوجين داراي اهميت و ضرورت خواهد       

هاي تحولی و اضطراب به عنوان یك عامل هاي دلبستگی به عنوان پایهبينی کننده سبكهش بر نقش پيشبود. در این پژو

                                                           
14. attachment styles 
15. Burger, Mortimer & Johnson 
16. multigenerational transmission process 
17. Wagner, Mattson, Davila, Johnson & Cameron 
18. secure attachment style 
19. Wijaya & Widyaningsih 
20. anxiety 
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22. Demir & Bozkurt 
23. Akhtar, Herwig & Faize 
24. Junge & Prinz 
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زا بر کارکردهاي زناشویی)رضایت و تعهد( تاکيد شده است. روانشناسان و مشاوران بالينی از نتایج این پژوهش روانشناختی آسيب

ارکردهاي زناشویی همچون رضایت زناشویی و تعهد زناشویی از نتایج این تواند در راستاي تحکيم بنيان خانواده و بهبود کمی

ایت و بينی رضهاي دلبستگی و اضطراب نقش مهمی در پيشپژوهش استفاده کنند.در مجموع با توجه به آنچه گفته شد، سبك

 هايهاي قبلی نقش سبكپژوهشدر باشد این است که تعهد زناشویی دارند، اما آنچه به عنوان خالء پژوهش پيش رو مطرح می

 شود که: دلبستگی و اضطراب در یك پژوهش واحد مشخص نشده است. در جهت رفع این خالء پژوهشی این سوال مطرح می

 بينی است؟هاي دلبستگی و اضطراب در زوجين قابل پيشآیا رضایت زناشویی و تعهد زناشویی بر اساس سبك 

 

 روش پژوهش
ز نوع همبستگی بود. روش همبستگی یك طرح تحقيق غير آزمایشی است که در این نوع تحقيق تحقيق حاضر توصيفی و ا

کليه زنان و مردان متاهل شهر اشتهارد در جامعه آماري پژوهش رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل گردیده  و 

 بر طبق فرمولدر دسترس و گيري به روش نمونهه  و که حداقل شش ماه الی یك سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته بود 1399سال 

n=50+8m ا هنفر برآورد. با توجه به اینکه ریزش احتمالی برخی پرسشنامه 98( حجم نمونه 2007) 25از تاپاکينگ، فيدل، و اولمن

هانه افراد آزمودنی رضایت آگاهاي ورود مالکنفر در نظر گرفته شد.  150و مخدوش بودن برخی از آنها وجود داشت حجم نمونه 

عدم سابقه طالق در افراد شرکت کننده ،  حداقل شش ماه الی یك سال از ازدواج فرد گذشته باشد.،  براي شرکت در پژوهش

هاي روانشناختی خاص بر اساس بر اساس گزارش خود فرد، ابتال به بيماري هاي جسمی خاصابتال به بيماريهاي خروج کمال

  گزارش خود فرد 

 

 زار پژوهشاب

 (1987( السون، فورنير و دراکمن)MSQEپرسشنامه رضايت زناشويی انريچ)

شود به این صورت که گذاري میي نمرهاپنج گزینهرت ها به صوپرسشسوال است.   10پرسشنامه تك عاملی شامل این 

گيرد. به نمره تعلق می 1مخالفم کامالً  نمره و 2نمره ، مخالفم  3مخالفم نه موافقم و نه نمره،  4قم فامونمره،  5فق اکامال مو

موافقم و نه نمره،  2نمره، موافقم  1موافقم کامال گيرد به این صورت که به گذاري معکوس صورت مینمره 9، 8، 5، 3، 1سواالت 

مقياس نشان -هگيرد. روایی سازه پرسشنامه با همبستگی گوینمره تعلق می 5مخالفم کامالً نمره و  4نمره، مخالفم  3مخالفم نه 

عرب به دست آمده است که نشان دهنده روایی سازه است) 05/0دار در و معنی 50/0تا  21/0داد که دامنه نمرات همبستگی بين 

به دست آمده است که نشان  91/0همچنين بر روي زنان مبتال به دیابت آلفاي کرونباخ  (.1394عليدوستی، نخعی و خانجانی، 

در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه به روش (. 1397ب پرسشنامه رضایت زناشویی است)اسدپور و ویسی، دهنده پایایی بسيار خو

به دست آمد. همچنين براي بررسی  066/0( RMSEAي مجذور ميانگين تقریب )تحليل عاملی بررسی و مقدار خطاي ریشه

 به شد. محاس 91/0پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده و ضریب کل سواالت 

 

 (1997( آدامز و جونز)DCIسياهه تعهد زناشويی)

، 37، 36، 35، 34، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 25، 24سوال که سه مولفه تعهد شخصی با سواالت  44این سياهه شامل 

، 7، 6، 5، 3 ،2؛ تعهد ساختاري با سواالت 26و  22، 21، 20، 19، 13، 10، 9، 8، 4، 1؛ تعهد اخالقی با سواالت 41و  40، 38

(. این 2018، 26کند)هوپه، فریتسچه و کوراننیگيري میرا اندازه 44و  43، 42، 39، 33، 23، 18، 17، 16، 15، 14، 12، 11

نمره، نظري ندارم  4نمره، موافقم  5شود به این صورت که خيلی موافقم گذاري میاي نمرهدرجه 5سياهه بر اساس طيف ليکرت 

ي باالتر در این سياهه به معناي تعهد زناشویی باالتر است. گيرد. نمرهنمره تعلق می 1ره و خيلی مخالفم نم 2نمره، مخالفم  3

گردد به این صورت که خيلی گذاري میطور معکوس نمرهبه  38و  36، 35، 34، 32، 30، 29، 28، 23، 16، 12، 11سؤاالت 

                                                           
25. Tabachnick, Fidell & Ullman 
26. Hoppe, Fritsche & Koranyi 
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شود. در این سياهه باالترین نمره داده می 5نمره و خيلی مخالفم  4مخالفم نمره،  3نمره، نظري ندارم  2نمره، موافقم  1موافقم 

نشان دهنده تعهد باال  172می باشد. اخذ نمره نزدیك به  44و پایين ترین نمره  172اي که فرد می تواند اخذ نماید برابر با نمره

(. در یك 1395ندري، سهرابی، معتمدي و فرخی، باشد)هادي، اسکنشان دهنده سطح تعهد پایين می 44و اخذ نمره نزدیك به 

 به 72/0و تعهد ساختاري  75/0، تعهد اخالقی 81/0تعهد شخصی  پژوهش پایایی سياهه با آلفاي کرونباخ بررسی و ضرایب براي 

ان  پایایی این (. در پژوهش بر روي معلمان زن متأهل شهر همد1399دست آمده است)زارع گاریزي، ابراهيمی مقدم و ابوالمعالی، 

در پژوهش حاضر روایی  (1395به دست آمد)مومنی، کاوسی اميد و امانی،  95/0ي ضریب آلفاي کرونباخ، سياهه از طریق محاسبه

به دست آمد. همچنين  061/0( RMSEAي مجذور ميانگين تقریب)سياهه به روش تحليل عاملی بررسی و مقدار خطاي ریشه

 محاسبه شد.  81/0آلفاي کرونباخ استفاده و ضریب کل سواالت  براي بررسی پایایی سياهه از

 

 (1990ريد) و ( کولينزAASهای دلبستگی بزرگساالن)سبك مقياس

؛ دلبستگی ناایمن 17و  13، 12، 8، 6، 1سوال و سه زیر خرده مقياس شامل دلبستگی ایمن با سواالت  18این مقياس 

گيري را اندازه 18و  17، 16، 14، 5، 2؛ دلبستگی ناایمن اجتنابی با سواالت 15و  11، 10، 9، 4، 3دوسوگراي اضطرابی با سواالت 

درجه اي از نوع ليکرت شامل  5مقياس توسط عالمت گذاري روي یك مقياس  (. سواالت1398کند)خانجانی، قنبري و نعيمی، می

 5و کامال موافق نمره  4، تا حدودي موافق نمره 3مره ، نه مخالف و نه موافق ن2، تا حدودي مخالفم نمره 1کامال مخالفم نمره 

روایی سازه مقياس توسط سازندگان آن بررسی و  (.2019راگر، کریس، کاپفامر و اونتراینر، -شود )فوچشوبر، هيبلرگذاري مینمره

س است)کولينز و رید، هاي آن با نمره کل وجود داشت که نشان دهنده روایی سازه مقياداري بين خرده مقياسهمبستگی معنی

، 27)ایچنبرگ، سچوت، دکر و سيندالرهاي دلبستگی با اعتياد به اینترنت تایيد شده است(. روایی همگرایی مقياس سبك1990

( براي هر یك از سه زیر مقياس ایمن، اجتنابی و دوسوگرا 1990ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون توسط کولينز و رید)(. 2017

دلبستگی ایمن گزارش شده است. در داخل ایران پایایی آزمون با ضریب آلفاي کرونباخ براي  52/0و  71/0، 68/0به ترتيب، 

رضایی جمالویی، حسنی گزارش شده است) 81/0و دلبستگی ناایمن اجتنابی  77/0، دلبستگی ناایمن دوسوگراي اضطرابی 89/0

ي مجذور س به روش تحليل عاملی بررسی و مقدار خطاي ریشهدر پژوهش حاضر روایی مقيا( 1398آبادي، و نورمحمدي نجف

به دست آمد. همچنين براي بررسی پایایی مقياس از آلفاي کرونباخ استفاده و ضریب کل  072/0( RMSEAميانگين تقریب )

  محاسبه شد. 73/0سواالت 

 

 ( 1988( بِك، اپستين، براون و استر)BAIسياهه اضطراب بِك)

اي صورت درجه 4گذاري در طيف سوال است. شيوه نمره 21باشد و شامل ی و بدون خرده مقياس میاین سياهه تك عامل

نمره، متوسط)خيلی ناخوشایند بود اما تحمل کردم(  1گيرد به این صورت که اصال صفر نمره، خفيف)زیاد ناراحتم نکرده است( می

(. نمره پرسشنامه در دامنه 2019و همکاران،  28گيرد)هولفودتینمره تعلق م 3توانستم آن را تحمل کنم( نمره و شدید)نمی 2

اضطراب متوسط تا  29تا  19اضطراب خفيف تا متوسط،  18تا  10اضطراب بهنجار،  9تا  صفرنمره آید. به دست می 63صفر تا 

(. نقطه 2019اران، و همک 30؛ به نقل از چوي2011، 29شود)جوليانبه عنوان اضطراب شدید دسته بندي می 63تا  30شدید و 

(. در پژوهش حاضر روایی مقياس به روش تحليل 2020و همکاران،  31کوواسویكو بيشتر از آن است) 22برش پرسشنامه نمره 

به دست آمد. همچنين براي بررسی پایایی  079/0( RMSEAي مجذور ميانگين تقریب )عاملی بررسی و مقدار خطاي ریشه

 محاسبه شد.  75/0ه و ضریب کل سواالت مقياس از آلفاي کرونباخ استفاد

 

                                                           
27. Eichenberg, Schott, Decker & Sindelar 
28. Høifødt 
29. Julian 
30. Choi 
31. Kovacevic 
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 اجرای پژوهش روش
اي با استفاده بررسی ادبيات تحقيق از مقاالت علمی و پژوهشی در آوري و گردآوري اطالعات در بعد کتابخانهروش جمع

قاالت علمی و پژوهشی يِ مگيران، پایگاه جهاد دانشگاهی و نورمگز و غيره و همچنين براي منابع التين از مداخل کشور نمایه

ها به صورت آنالین طراحی و لينك آن در اختيار صفحات به این صورت که مقياس استفاده شد. 32نمایه در سایت گوگل اسکوالر

هاي اجتماعی مجازي زنان و مردان شهر اشتهارد قرار داده شد تا با کمك آنان زنان و مردان متاهل به سواالت پژوهش پاسخ شبکه

ها، کسانی که مایل باشند از هنگام اجرا به آنان اعالم شد که به عنوان سپاسگزاري از شرکتشان در تکميل پرسشنامهدهند. در 

توانند نام و یا نام مستعاري از خود در پرسشنامه درج کنند تا محقق آنها را از نتایج مطلع سازد. نتایج آزمونشان مطلع گردند، می

شد تمامی سواالت را به دقت خواسته زنان و مردان ها نوشته شده بود از ر باالي پرسشنامهسپس بر اساس دستورالعملی که د

تا  01/04/1399روز از تاریخ  10گيري و اجراي ابزار نزدیك به پاسخ نگذارند. دوره نمونهبخوانند تا حد امکان سوالی را بی

هاي آماري مناسب هاي افراد نمونه با روشها، پاسخز پرسشنامههاي حاصل ابه طول انجاميد. بعد از گردآوري داده 10/04/1399

 تحليل گردید. 

 

 تجزيه و تحليل آماری 
ها در سطح توصيفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصيفی جهت سنجش متغيرهاي تحقيق جهت تجزیه و تحليل داده

براي نرمال بودن توزیع نمرات،  33ن کلموگروف اسميرنوفهاي تحقيق شامل آزمواز ميانگين و انحراف معيار استفاده شد. مفروضه

 36براي بررسی عدم همخطی چندگانه 35و تورم واریانس 34، آزمون ضریب تحملاستقالل خطاهاآزمون دوربين واتسون براي آزمون 

يون ن و رگرسها از ضریب همبستگی پيرسوبود. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط بين متغيرها در صورت نرمال بودن داده

 استفاده شد. 24نسخه  SPSSچندمتغيره با استفاده از نرم افزار 

 

 هايافته

 شناختیهای جمعيتيافته

 جمعيت شناختی سن افراد نمونه توصيف ويژگی  1جدول 

 درصد فراوانی سن

19-28 8 3/5 

29-38 48 32 

39-48 66 44 

49-58 24 16 

59-68 4 7/2 

 100 150 جمع

 

سال با  68تا  59ترین فراوانی مربوط به دهد. پایينجمعيت شناختی سن افراد نمونه را نشان می توصيف ویژگی 1جدول 

 درصد بود. 44فراوانی و  66سال با  48تا  39درصد بود. و بيشترین فراوانی مربوط به سنين  7/2فراوانی و  4

 

                                                           
32. google scholar 
33. Kolmogrov Smirnov  
34. Tolerance 
35 .variance inflation factor  (VIF) 
36. multicollinearity 
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 جمعيت شناختی شغل افراد نمونه توصيف ويژگی  2جدول 

 درصد فراوانی شغل

 7/66 100 خانه دار

 3/25 38 کارمند

 8 12 پاره وقت

 100 150 جمع

 

 38دار، درصد( خانه 7/66نفر) 100دهد که جمعيت شناختی شامل شغل افراد نمونه را نشان می توصيف ویژگی  2جدول 

 درصد( شاغل پاره وقت بودند. 8نفر ) 12درصد( کارمند و  3/25نفر )

 جمعيت شناختی تعداد فرزند افراد نمونه ف ويژگیتوصي 3جدول 

 درصد فراوانی تعداد فرزند

 6 9 بدون فرزند

 7/22 34 یك فرزند

 48 72 دو فرزند

 3/23 35 سه فرزند و بيشتر

 100 150 جمع

 

بدون فرزند، درصد(  6نفر) 9دهد که جمعيت شناختی شامل تعداد فرزند افراد نمونه را نشان می توصيف ویژگی 3جدول 

درصد( داراي سه فرزند و یا بيشتر  3/23نفر ) 35درصد( داراي دو فرزند و 48نفر ) 72درصد( داراي یك فرزند،  7/22نفر ) 34

 بودند. 

 های گذشته از ازدواج افراد نمونهجمعيت شناختی تعداد سال توصيف ويژگی 4جدول 

 درصد فراوانی سال هاي گذشته از ازدواج

 3/5 8 سال 1-5

 7/16 25 سال 6-10

 7/34 52 سال 11-20

 3/27 41 سال 21-30

 3/13 20 سال 31-40

 8/2 4 سال 41باالي 

 100 150 جمع

 

 دهد که بيشترینهاي گذشته از ازدواج افراد نمونه را نشان میجمعيت شناختی شامل تعداد سال توصيف ویژگی 4جدول 

درصد  8/2فراوانی و  4سال با  41درصد؛ و کمترین فراوانی مربوط به باالي  7/34و  52وانی سال با فرا 20تا  11فراوانی مربوط به 

 بود.
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 های توصيفیيافته

 تعداد، کمينه، بيشينه، ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش 5جدول 

 کشيدگی چولگی انحراف معيار ميانگين بيشينه کمينه تعداد متغيرهاي پژوهش

 897/1 -253/1 113/4 27 34 14 150 يیرضايت زناشو

 -248/1 631/0 844/8 20/41 57 31 150 تعهد شخصی

 -027/1 452/0 737/10 57/43 66 29 150 تعهد اخالقی

 -026/0 721/0 863/9 20/43 68 30 150 تعهد ساختاری

 -427/1 204/0 686/25 97/127 173 93 150 نمره کل تعهد زناشويی

 -942/0 -425/0 528/6 21 32 10 150 دلبستگی ايمن

 -998/0 -289/0 548/3 40/16 23 10 150 دلبستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی

 -071/1 -047/0 239/4 23/17 25 10 150 دلبستگی ناايمن اجتنابی

 -517/0 715/0 176/11 73/16 41 2 150 اضطراب

 

را راب هاي دلبستگی و اضطضایت زناشویی، تعهد زناشویی، سبكتعداد، کمينه، بيشينه، ميانگين و انحراف معيار ر5جدول 

بررسی و نتایج  38و کشيدگی 37هاي چولگیها با شاخصنفر بودند. همچنين نرمال بودن داده 150ها هد. تعداد آزمودنیدنشان می

يرها از توزیع نرمال برخوردارند. دهد توزیع متغقرار دارد که این نشان می( 2تا  -2ها در بازه )نشان داد که مقدار این شاخص

 بنابراین، توزیع تمامی متغيرهاي پژوهش نرمال است

 

 های پژوهش فرضپيش

 مفروضه استقالل خطاها

 نتايج آزمون دوربين واتسون برای استقالل خطاها 6جدول 

 دوربين واتسون )خودهمبستگی( هاي پژوهشمدل

 662/1 های دلبستگیسبك

 355/1 اضطراب

 

توان استقالل قرار داشته باشد، می 5/2الی  5/1بين  39ي دوربين واتسونتوان گفت که اگر مقدار آمارهمی 6ساس جدول بر ا

هاي دوربين واتسون از آنجایی که آماره (.1397آبادي و صمدي، ؛ ترجمه علی2006پذیرفت )بریس، کمپ و سلنگار، خطاها را 

توان از ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره ستقالل خطاها است و میي ااست که نشان دهنده 5/2الی  5/1بين 

 هاي آماري قابل اطمينان است.استفاده کرده نتایج حاصل از این آزمون

 

 

 

 

                                                           
37. skewness 
38. kurtosis 
39. durbin-watson 
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 40مفروضه عدم همخطی چندگانه

 بينضريب تحمل و تورم واريانس متغيرهای پيش 7جدول 

 Tolerance VIF متغيرهاي پژوهش

 026/2 494/0 دلبستگی ايمن

 150/4 241/0 دلبستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی 

 581/3 279/0 دلبستگی ناايمن اجتنابی 

 999/0 999/0 اضطراب

و هيچ کدام از مقادیر عامل  1/0نتایج نشان داد که هيچ کدام از مقادیر آماره تحمل کوچکتر از حد مجاز  7بر اساس جدول 

بين مشاهده نشد، از آنجایی که وجود همخطی چندگانه در متغيرهاي پيشباشند. نمی 10جاز تر از حد متورم واریانس بزرگ

 هاي پارامتریك ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده نمود و نتایج آن قابل اطمينان است.توان از آزمونمی

 ماتريس همبستگی متغيرهای پژوهش

 های پژوهشماتريس همبستگی بين متغير 8جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغيرهاي پژوهش

      1 رضايت زناشويی

     1 601/0** تعهد زناشويی

    1 384/0** 374/0** دلبستگی ايمن

   1 -705/0** -381/0** -481/0** دلبستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی

  1 846/0** -646/0** -416/0** -439/0** دلبستگی ناايمن اجتنابی

 1 300/0** 210/0** -177/0** -237/0** -514/0** اضطراب

  01/0معنادار در سطح 

 

ت و رضایت زناشویی رابطه مثببا دهد. بين دلبستگی ایمن ماتریس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش را نشان می 8جدول 

ناایمن ( و دلبستگی p ،481/0-=r<01/0)ناایمن دوسوگراي اضطرابی(. بين دلبستگی p ،374/0=r<01/0معناداري وجود دارد )

( با p ،514/0-=r<01/0)اضطراب( با رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداري وجود دارد. بين p ،439/0-=r<01/0)اجتنابی

تعهد زناشویی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد با رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداري وجود دارد. بين دلبستگی ایمن 

(01/0>p ،384/0=r بين دلبستگی .)ناایمن دوسوگراي اضطرابی(01/0>p ،381/0- =r و دلبستگی )01/0)ناایمن اجتنابی>p ،

416/0-=r اضطراب( با تعهد زناشویی رابطه منفی و معناداري وجود دارد. بين(01/0>p ،237/0- =r با تعهد زناشویی رابطه منفی )

پارامتریك رگرسيون چندمتغيره  توان از آزمونيرهاي رابطه معناداري وجود دارد میاز آنجایی که بين متغو معناداري وجود دارد. 

 استفاده نمود و نتایج آن قابل اطمينان است.

 

 

 

 

 

 

                                                           
40. multicollinearity 
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 خطی بودن توزيع نمرات)نمودار پراکندگی(

 

 
 خط رگرسيون رابطه رضايت زناشويی و دلبستگی ايمن 1نمودار 

 

 ناشويی و دلبستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابیخط رگرسيون رابطه رضايت ز 2نمودار 

 

 اجتنابیخط رگرسيون رابطه رضايت زناشويی و دلبستگی ناايمن 3نمودار 

 
 خط رگرسيون رابطه رضايت زناشويی و اضطراب 4نمودار 
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 تعهد زناشويی و دلبستگی ايمنخط رگرسيون رابطه  5نمودار 

 

 تعهد زناشويی و دلبستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابیخط رگرسيون رابطه  6نمودار 

 

 اجتنابیتعهد زناشويی و دلبستگی ناايمن خط رگرسيون رابطه  7نمودار 

 

 تعهد زناشويی و اضطرابخط رگرسيون رابطه 8نمودار 
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 های استنباطیبررسی يافته

 بينی است.ابل پيشهای دلبستگی و اضطراب در زوجين قفرضيه اول: رضايت زناشويی بر اساس سبك

 های دلبستگی و اضطرابخالصه مدل و نتايج تحليل واريانس رگرسيون رضايت زناشويی بر اساس سبك 9جدول 

 مقدار به دست آمده شاخص

 642/0 (MRهمبستگی چندگانه )

 412/0 )ضریب تعيين( Rمجذور 

 396/0 تعدیل شده Rمجذور 

 F 446/25آماره 

 F 001/0سطح معناداري

 

ر هاي دلبستگی و اضطراب با رضایت زناشویی برابنتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بين سبك 9توجه جدول  با

ود. شتبيين میهاي دلبستگی و اضطراب درصد از واریانس رضایت زناشویی بر اساس سبك 2/41است که بر این اساس  642/0

 05/0است که در سطح آلفاي کوچکتر از  446/25به دست آمده برابر  Fهمچنين نتایج تحليل واریانس نشان داد که مقدار 

ضرایب استاندارد و غيراستاندارد  10دار است که این نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسيونی ارائه شده است. در جدول معنی

 هاي دلبستگی و اضطراب آمده است. رگرسيون چندمتغيره رضایت زناشویی بر اساس سبك

 های دلبستگی و اضطرابضرايب استاندارد و غيراستاندارد رگرسيون رضايت زناشويی بر اساس سبك 10جدول 

 بينمتغيرهاي پيش
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

t 
سطح 

 (ضریب بتا) خطاي استاندارد B معناداري

 639/35 727/2  071/13 001/0 (Constantثابت)

 001/0 579/4 552/0 157/0 233/0 دلبستگی ايمن

 001/0 -255/3 -424/0 151/0 -491/0 دلبستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی

 009/0 -694/2 -186/0 120/0 -183/0 دلبستگی ناايمن اجتنابی

 002/0 -592/3 -442/0 125/0 -163/0 اضطراب

 

گی و هاي دلبستزناشویی بر اساس سبكنتایج ضرایب استاندارد و غيراستاندارد رگرسيون چندمتغيره رضایت  10جدول 

 >05/0P(، دلبستگی ناایمن دوسوگراي اضطرابی )β=552/0و  >05/0Pدهد. بر اساس نتایج دلبستگی ایمن )اضطراب را نشان می

توانند رضایت زناشویی ( میβ=-442/0و  >05/0P( و اضطراب )β= -186/0و  >05/0P(، دلبستگی ناایمن اجتنابی )β= -424/0و 

توان گفت رضایت زناشویی بر بود. بنابراین می 552/0بين دلبستگی ایمن با ضریب بتا ترین متغير پيشبينی کنند. قويا پيشر

در نهایت، با توجه به این توضيحات و ضریب به دست آمده بينی است. هاي دلبستگی و اضطراب در زوجين قابل پيشاساس سبك

 س ضرایب رگرسيون به صورت زیر تدوین کرد:می توان معادله رگرسيون را بر اسا
 

 Ý=β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4معادله استاندارد

 

دلبستگی ناایمن دوسوگراي   +(β=552/0دلبستگی ایمن )= رضایت زناشوییمعادله استاندارد رگرسيون چندمتغيره 

 (β=-442/0اضطراب ) +( β= -186/0دلبستگی ناایمن اجتنابی ) +(β= -424/0اضطرابی )
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 بينی است.های دلبستگی و اضطراب در زوجين قابل پيشرضيه دوم: تعهد زناشويی بر اساس سبكف

 های دلبستگی و اضطرابخالصه مدل و نتايج تحليل واريانس رگرسيون تعهد زناشويی بر اساس سبك 11جدول 

 مقدار به دست آمده شاخص

 459/0 (MRهمبستگی چندگانه )

 210/0 )ضریب تعيين( Rمجذور 

 188/0 تعدیل شده Rمجذور 

 F 651/9آماره 

 F 001/0سطح معناداري

 

 هاي دلبستگی و اضطراب با تعهد زناشویی برابرنتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بين سبك 11با توجه جدول 

شود. تبيين میاب هاي دلبستگی و اضطردرصد از واریانس تعهد زناشویی بر اساس سبك 21است که بر این اساس  459/0

دار معنی 05/0است که در سطح آلفاي کوچکتر از  651/9به دست آمده برابر  Fهمچنين نتایج تحليل واریانس نشان داد که مقدار 

ضرایب استاندارد و غيراستاندارد رگرسيون  12است که این نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسيونی ارائه شده است. در جدول

 هاي دلبستگی و اضطراب آمده است. زناشویی بر اساس سبك چندمتغيره تعهد

 های دلبستگی و اضطرابضرايب استاندارد و غيراستاندارد رگرسيون تعهد زناشويی بر اساس سبك 12جدول 

 بينمتغيرهاي پيش
 ضرایب استاندارد ضرایب غير استاندارد

t 
سطح 

 (ضریب بتا) خطاي استاندارد B معناداري

 047/143 744/19  245/7 001/0 (Constantثابت)

 001/0 880/3 398/0 413/1 777/0 دلبستگی ايمن

 002/0 -090/2 -214/0 092/1 -598/0 دلبستگی ناايمن دوسوگرای اضطرابی

 009/0 -659/2 -238/0 870/1 -444/1 دلبستگی ناايمن اجتنابی

 022/0 -644/2 -128/0 179/1 -894/0 اضطراب

 

و  هاي دلبستگینتایج ضرایب استاندارد و غيراستاندارد رگرسيون چندمتغيره تعهد زناشویی بر اساس سبك 12جدول 

 >05/0P(، دلبستگی ناایمن دوسوگراي اضطرابی )β=398/0و  >05/0Pدهد. بر اساس نتایج دلبستگی ایمن )اضطراب را نشان می

توانند تعهد زناشویی ( میβ= -128/0و  >05/0P( و اضطراب )β= -238/0و  >05/0P(، دلبستگی ناایمن اجتنابی )β= -214/0و 

توان گفت تعهد زناشویی بر بود. بنابراین می 398/0بين دلبستگی ایمن با ضریب بتا ترین متغير پيشبينی کنند. قويرا پيش

مده توضيحات و ضریب به دست آدر نهایت، با توجه به این بينی است. هاي دلبستگی و اضطراب در زوجين قابل پيشاساس سبك

 می توان معادله رگرسيون را بر اساس ضرایب رگرسيون به صورت زیر تدوین کرد:
 

 Ý=β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4معادله استاندارد
 

دلبستگی ناایمن دوسوگراي اضطرابی   +(β=398/0دلبستگی ایمن )= زناشوییتعهد معادله استاندارد رگرسيون چندمتغيره 

(214/0- =β)+ ( 238/0دلبستگی ناایمن اجتنابی- =β )+ ( 128/0اضطراب-=β) 
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 بحث

 بينی است.های دلبستگی و اضطراب در زوجين قابل پيشفرضيه اول: رضايت زناشويی بر اساس سبك

ينی بها قابل پيشهاي دلبستگی و اضطراب در آننتایج این پژوهش نشان داد گه رضایت زناشویی زوجين بر اساس سبك

بود و همچنين طبق نتایج به دست آمده از  0.552طبق نتایج قوي ترین متغير پيش بين دلبستگی ایمن با ضریب بتاي است. 

درصد  41.2می باشد که بر این اساس  0.624ضریب همبستگی چندگانه بين سبك هاي دلبستگی و اضطراب با رضایت زناشویی 

ی و اضطراب تبيين می شود که در این راستا می توان گفت که افراد با از واریانس رضایت زناشویی بر اساس سبك هاي دلبستگ

دلبستگی ایمن باال به دليل برخورداري از منابع حمایتی و احساس امنيت و اعتماد بيش تر توان مقابله با مشکالت را دارند که با 

ن گفت که بسياري از مردم هنگام حل مشکالت پيش آمده در زندگی به رضایت بيش تري دست می یابند، و هچنين می توا

مواجهه با مشکالت روزمره ي زندگی مضطرب می شوند که اگر این اضطراب توسط فرد کنترل شود اضطراب طبيعی است اما اگر 

به صورت ترس و نگرانی بيش از حد و غير منطقی و غير قابل کنترل باشد و در زندگی روزمره ي شخص اختالل ایجاد کند نوعی 

روحی محسوب می شود که فرد را در مدیریت و کنترل احساسات و هيجانات خود دچار عاجز می کند که تاثير آن در بيماري 

(، بيرامی، فهيمی، اکبري و اميري 1393هاي هدایتی دانا و صابري)زندگی و رضایت زناشویی بارز است. این نتيجه با یافته

(، 2019(، هائو، جيانگ و وانگ)2020(، ویجایا و ویدیانينگسی)2020ن و کامرون)(، واگنر، ماتسون، داویال، جانسو1391پيچاکالیی)

همسویی دارد. طبق نتایج به دست آمده رضایت زناشویی زوجين بر اساس سبك هاي دلبستگی در آنها قابل پيش بينی است. در 

ی و آسایش به اطرافيان نزدیك خود روي مکه افرادي که دلبستگی ایمن دارند براي کسب آرامش توان گفت تبيين این نتيجه می

آورند. آن ها هر گونه تماسی که از سوي دیگران برقرار شود را با آغوش باز می پذیرند و با رفتار مثبت با آن واکنش نشان می 

ي کليدي هاگیدهند. بزرگساالنی که دلبستگی ایمن دارند، معموال به دنبال روابط قابل اعتمادتر و پایدارتري هستند. سایر ویژ

دلبستگی ایمن در بزرگساالن شامل؛ خودباوري، زیاد لذت بردن از روابط صميمانه، حمایت اجتماعی و توانایی در به اشتراک 

گذاشتن احساسات با دیگران است. در واقع افراد با سبك دلبستگی ایمن قادر هستند که حمایت کننده باشند، خطر پذیر بوده، 

وناگون براي حل مشکالت خود هستند و نسبت به سرانجام عمل خود اميدوار هستند و از خود صميميت به دنبال راهکارهاي گ

ابرازي )بی پرده گویی از خود( و احساسات مرتبط  خودصميميت ناشی از دارا بودن سبك دلبستگی ایمن شامل نشان می دهند. 

اري یابد و اغلب شامل وفادو تعهد در طول رابطه گسترش می و هيجانات مربوط به همدیگر است. در اثر دلبستگی ایمن، صميميت

این ویژگی ها یعنی حمایت و خطر پذیري، دنبال راهکارهاي گوناگون براي حل مشکالت، اميدوار به سرانجام عمل به رابطه است. 

(. از طرفی دیگر 2011ان، خود و صميميت و تعهد رضایت مندي آنها را از روابط با همسرانشان افزایش می دهد )مورلی و مور

سبك دلبستگی ناایمن، رضایت زناشویی پایين را به دنبال دارد. دلبستگی ناایمن، فقدان اعتماد به خود و دیگران در مواجهه با 

موقعيت هاي فشارزا، درماندگی روانشناختی شامل استرس، افسردگی و اضطراب را به فرد تحميل می کند و این حالت احساس 

اضطراب شخص را دامن می زند. فقدان اعتماد به دیگران منجر به ایجاد فاصله و دوري و عدم حمایت از سوي دیگران حقارت و 

می شود. در حقيقت کناره گيري افراطی و واکنش هاي هيجانی در مواقع ناکامی و بحرانی که از ویژگی هاي افراد با سبك 

مطالعات همچنين نشان داده اند که بزرگساالنی با سبك . شودضایتی میدلبستگی ناایمن است، در روابط زناشویی موجب نار

ناایمن بيشتر پذیراي روابط جنسی تصادفی و اتفاقی هستند. این افراد ظاهرأ خودکفا و مستقل هستند و از -دلبستگی اجتنابی

 -تن رفتار پوششی بر روي درون ناامن و عزبرقراري ارتباط گرم و صميمانه با دیگران اجتناب می کنند ولی بهتر است بدانيد که ای

هاي متداول این افراد عبارت است از ناکامی در نفس پایين آنها بوده و شکاک بودن جزو الینفك شخصيت انها است. دیگر ویژگی

جانات با يپشتيبانی از دوستان و نزدیکان در خالل لحظات پراسترس و نيز ناتوانی در به اشتراک گذاشتن احساسات، افکار و ه

(، افراد مبتال به دلبستگی ناایمن دوسوگراي اضطرابی در 2009کراننبورگ -دیگران )ون دن داریز، جوفر، ون اجزندورن و باکرمنز

روابط خود به دیگران اعتماد ندارند اما به اميد برآورده شدن نيازهایشان افرادي وابسته و آویزان هستند و نياز شدید آنها دوست 

توسط فرد مقابل می باشد، آنها حسادت شدید داشته و به خاطر ترس از دست دادن جفت خود کنترل کننده و بهانه داشته شدن 

تواند سبب بروز ها در چهارچوب روابط سيستمی میگير می شوند و بر سر مسائل بيهوده جروبحث می کنند که این ویژگی

ها نارضایتی بيشتري در زندگی زناشویی خود حس کنند. با توجه ویژگیخصومت در روابط زوجين شود و در نتيجه افرادي با این 
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نی بيهاي دلبستگی در زوجين قابل پيشرضایت زناشویی بر اساس سبكرسد که به آنچه گفته شد منطقی به نظر می

توان جه میاین نتيهمچنين نتایج نشان داد که رضایت زناشویی بر اساس اضطراب زوجين قابل پيش بينی است. در تبيين باشد.

د باشباشد که معموال به عنوان احساس پراکنده، نامطبوع و مبهم ترس میگفت اضطراب احساس عدم اطمينان و درماندگی می

فراد باشد. اکه این احساس بر رفتارهاي فرد تاثير زیادي دارد. ویژگی اصلی این اختالل، ترس و نگرانی بيش از حد و تردید می

ها را دچار نقصان الل، در خود دائما احساس ترس و نگرانی دارند که این ترس و نگرانی کارکردهاي طبيعی آنداراي این اخت

فر، شود )نصير زاده، رضایی و محمديها میکند.  ترس و نگرانی بيش از حدي که در این افراد وجود دارد باعث رنجش آنمی

شود بيشتر انرژي فرد به جاي ا تجربه کنند و این عواطف منفی سبب میگردد معموال عواطف منفی زیادي ر( و سبب می1397

اینکه صرف روابط صميمانه در زندگی مشترک شود، صرف غلبه بر این احساسات شود که این مساله بر روابط زوجين اثر منفی 

ل نایی کنتراتواد فراتا زد میساهم افرن آن را مکادهد. در مقابل سطح اضطراب پایين اگذارد رضایت زناشویی را کاهش میمی

ي، نوميدس، یان نی همچووبيرو نی ب درومل نامطلواخالت عوو از دست گيرند دبه زا را در زندگی مشترک مساله ي موقعيت ها

و مملو از عواطف مثبت باشند کنند ي حم محيطی پيشگيرامل مزاسایر عون و فيااطرانی ر روافشا، مل هيجانی منفیاعو، خستگی

یت زناشویی باالتري را نيز تجربه نمایند. افراد مضطرب توانایی ایجاد روابط صميمی را ندارند زیرا افراد داراي اضطراب سطح و رضا

ا و هباال، قادر به تفکر منطقی نيستند و داراي باورهاي ناکارآمد و افکار خودآیند منفی هستند. افکار خودآیند منفی، با هيجان

گویيم چون خود به خود به ذهن افراد می آیند و برخاسته از هستند و از این نظر به آنها خودآیند می عواطف ناخوشایند مربوط

باشند. افکار خودآیند منفی هر چه بيشتر و شدیدتر اي نيستند و تحت کنترل کامل فرد نمیهيچ گونه فرایند استدالل آگاهانه

ري را از و رضایت کمت شودمی به ویژه روابط صميمانه با همسر بيشتر ناتوان گردند، فرد در برقراري روابط صميمانه با دیگرانمی

شویی بينی رضایت زنااضطراب قادر به پيشرسد که زندگی زناشویی خواهد داشت. با توجه به آنچه گفته شد منطقی به نظر می

 در زوجين باشد.

 

 بينی است.زوجين قابل پيش های دلبستگی و اضطراب درفرضيه دوم: تعهد زناشويی بر اساس سبك

ت. که بينی اسها قابل پيشهاي دلبستگی و اضطراب آننتایج این پژوهش نشان داد تعهد زناشویی زوجين بر اساس سبك

و همچنين طبق نتایج ضریب همبستگی  0.398بر اساس این نتایج قوي ترین متغير پيش بين دلبستگی ایمن با ضریب بتاي 

درصد واریانس تعهد زناشویی بر اساس  21است که بر این اساس  0.459دلبستگی با تعهد زناشویی برابر چندگانه بين سبك هاي 

سبك هاي دلبستگی و اضطراب تبيين می شود که در این راستا می توان گفت که افراد با سبك دلبستگی ایمن داراي هوش 

مدیریت کنند و به تصميم گيري هاي موثر در زندگی دست هيجانی باالیی هستند و می توانند هيجان هاي خود را شناسایی و 

زده و توان مقابله با تنيدگی ها را به طور اثربخش دارندو همچنين آنها نسبت به خود و شخص مورد عالقه شان و روابط بين فردي 

 ش زوجينی که اضطرابشان مثبت و واقعی فکر می کنند و به شریك زندگی شان وفادار باقی می مانند. طبق نتایج این پژوه

باالیی را تجربه می کنند در زندگی دچار پيامدهاي نا مطلوب آن می شوند از جمله اینکه اعتماد به نفس و مسئوليت پذیري آنها 

به طور قابل مالحظه اي کم می شود و به جاي آنکه با مسئله مواجه شوند و ان را حل کنند از مشکالت پيش آمده در زندگی 

نند که این کار به مشکالت آنها دامن می زند و روابط بين فردي آنها را تحت تاثير قرار می دهد که منجر به پایين اجتناب می ک

آمدن کيفيت زندگی و پر رنگ شدن مسائل می شود که به موجب این امر کم کم زوجين از هم فاصله    می گيرند و تعهد مابين 

(، 2019(، هائو، جيانگ و وانگ)1395هاي هادي، اسکندري، سهرابی، معتمدي و فرخی)آنها کم رنگ می شود. این نتيجه با یافته

همسویی دارد. طبق نتایج رضایت زناشویی زوجين بر اساس سبك هاي دلبستگی در انها قابل پيش بينی است. در تبيين این 

ي ل اعتمادتر و پایدارتري هستند. افراد دارانتيجه می توان گفت که کسانی که دلبستگی ایمن دارند، معموال به دنبال روابط قاب

ها در روابط خود کنند و آن چيزي جز تعهد نيست. آنسبك دلبستگی ایمن در روابط خود یك نياز ضروري را احساس می

به  ،کنند و این اعتماد که منشا آن دلبستگی ایمن استگاهی امن تکيه میپایدارترند و به راحتی به همير خود به عنوان تکيه

پذیرترند در هنگام مرتکب شدن به اشتباه و یا انجامد. افراد ایمن به دليل اینکه مسئوليتها میتقویت هرچه بيشتر تعهد در آن

رفتار نامناسب، داراي احساس گناه بيشتري نيز هستند. این احساس گناه موجب جيران اشتباه و همدلی بيشتر و ترميم روابط، 
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 گردد. افراد با دلبستگی ایمن، افرادي با کنترل شخصی باال هستند. این افرادجه باالبردن تعهد زناشویی مینزدیکی بيشتر و در نتي

شود در زندگی زناشویی تعهد باالتري داشته باشند. کنند و همين باعث میحتی از فکر انجام خيانت هم احساس شرم و گناه می

که روي روابط صميمانه دارند و معتقدند شریك زندگی من هميشه با من صميمی افراد داراي دلبستگی ایمن، دیدگاه بلندمدتی 

ی کنند و تعهد باالتري به زندگماند و در به دليل این طرز تفکر نيازي به حتی فکردن به یك فرد جایگزین حس نمیباقی می

بسيار حائز اهميت است. این افراد تمایل به زناشویی خود دارند. براي افراد با دلبستگی ناایمن، مشاهده خود در روابط نزدیك 

ترسند. بنابراین تمایل به خروج از روابط صميمی با دیگران دارند. نزدیکی با دیگران دارند اما از صدمه دیدن در روابط نزدیك می

مزمن  نيست که نگرانیتواند به راحتی کيفيت روابط زوجين را واژگون کند و جاي تعجب این ارتباط ناایمن و انتظارات منفی می

در مورد طرد شدن که همواره همراه افراد با دلبستگی ناایمن است، با سطوح پایين تعهد همراه باشد. در واقع انتظارات منفی و 

 انجامد. زیرا تعهد زناشویی یك تعهد همراه با ميل و عالقهترس از طرد از شریك زندگی در افراد ناایمن به تعهد کمتر در رابطه می

بيند و در ظن و ترس از دست دادن و تمایل به همسر و رابطه با اوست و زمانی که فرد خود را از روابط صميمی و عاشقانه کنار می

یابد تا جایی که فرد ممکن است همسرش را رها کند و شریك خود است، مطمئنا تعهد و کيفيت رابطه روز به روز کاهش می

ا نيز هتوان گفت افراد ناایمن، افرادي بی مسئوليت و با وجدان ضعيف هستند که این ویژگیمیدست به خيانت بزند. به طور کلی 

(. بنابراین منطقی است که تعهد 1396کند )اصالنی، عبدالهی، امان الهی، ها را توجيه میاحساس تعهد زناشویی پایين در آن

باشد.همچنين نتایج نشان داد تعهد زناشویی بر اساس اضطراب بينی ها قابل پيشزناشویی زوجين بر اساس سبك دلبستگی در آن

ا محدود هتوان گفت وجود اضطراب در زوجين توانایی برقراري روابط را در آنبينی است. در تبيين این نتيجه میزوجين قابل پيش

د رفتنی است که اضطراب بتوانمی کند و از آن جا که هسته مرکزي زندگی زناشویی مهارت هاي ارتباطی است، می توان گفت پذی

بينی کند. نداشتن اضطراب در زندگی زناشویی طيفی از کاهش کيفيت زندگی زناشویی و بروز مشکل در بين زوجين را پيش

پيامدهاي مطلوب از قبيل اعتماد به نفس، کيفيت دوستی و مسئوليت پذیري را براي فرد ایجاد می کند که این پيامدهاي مطلوب 

ی زناشویی و افزایش تعهد بين زوجين را در پی دارد. همچنين منطقی است فردي که فاقد اضطراب است در مواجهه تداوم زندگ

کند و از به کارگيري تري استفاده میتر و منطقیهاي حل مسئله سازگارانهبا مشکالت آرامش خود را حفظ می کند و از سبك

ماید نزند، پرهيز می کنند و بيشتر سعی میو اجتناب که به مشکالت دامن می سبك هاي ناسازگارانه اي چون درماندگی، مهارگري

به شيوه ي منطقی تر با مسائل زندگی مشترک روبرو شود و مواجهه منطقی با مسائل و مشکالت، باعث افزایش سازگاري و تداوم 

ست گيرند دبه زا را مساله ي موقعيت هال ی کنترنایاتواد فراتا زد هم میساافرن آن را مکاشود. اضطراب پایين ازندگی مشترک می

سایر ن و فيااطرانی ر روافشا، مل هيجانی منفیاعو، خستگیي، نوميدس، یان نی همچووبيرو نی ب درومل نامطلواخالت عوو از د

رت زوجين و به شيوه هاي سازگارانه اي با مسائل و مشکالت برخورد نمایند، در این صوکنند ي حم محيطی پيشگيرامل مزاعو

قادر خواهند بود به نحو احسن و به دور از اضطراب که خود عاملی مخل است، مشکالت خود را مدیریت کنند و به جاي جدایی 

(. بنابر آنچه گفته شد 1396حل هاي منطقی تر فکر نمایند که این امر افزایش تداوم و تعهد زناشویی را در پی دارد )ایمانی، به راه

جه را منطقی دانست که اضطراب اجتماعی در زنان بدون سابقه جدایی از همسر پایين تر از زنان با سابقه جدایی توان این نتيمی

  از همسر باشد.
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