
444 /1391زمستان  /32شماره / هشتمسال / پژوهیفصلنامه خانواده

Journal of
Family Research
Vol.8(4);441-463;2013

فصلنامه

        
1391زمستان /32شماره/سال هشتم

هاي دلبستگی و بینی رضایت زناشویی بر اساس سبکپیش

  خودمتمایزسازي

Predicting Marital Satisfaction on the Basis of Attachment Styles 
and Differentiation of Self

.                                       A. Teimoori Asfichi, M.Aعلی تیموري آسفیچی 

  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

,M. Qolamali Lavasani  دکتر مسعود غالمعلی لواسانی Ph.D.                

  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

                                 .A. R. Bakhshayesh, Ph.Dدکتر علیرضا بخشایش

  عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

  

  
  

  
  
  
  

  :چکیده

هاي هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک  

دلبستگی بزرگسال و تمایزیافتگی با رضایت 

دانشجوي متأهل تحصیالت  209. زناشویی بود

- گیري خوشهصورت نمونهتکمیلی دانشگاه تهران به

  .خاب شدنداي تصادفی انت

: ها شامل سه پرسشنامه بودآوري دادهابزار جمع

هاي دلبستگی بزرگسال کولینز و پرسشنامه سبک

اسکورون (، پرسشنامه خودمتمایزسازي )1990(رید 

و پرسشنامه  رضایت زناشویی ) 2003اسمیت،و

  . اینریچ
  

  
تهران، بزرگراه آل احمد، جنب پل گیشا، : نویسنده مسئول

  شناسی دانشگاه تهران، طبقه سومواندانشکده ر

  09132501005:  تلفن

  com.gmail@sh28.teimoori: الکترونیکیپست

  
  
  

                  17/10/90: دریافت مقاله                                                         

  16/11/91: دریافت نسخه اصالح شده                                         

18/12/91: پذیرش مقاله                                              

Abstract
    The purpose of this research was to 
study the association between adult 
attachment styles and self differentia-
tion with marital satisfaction. Using 
cluster sampling, ٢٠٩ married students 
(١١٠ male & ٩٩ female) of Tehran 
Un-iversity were randomly selected. 
The data were collected using three 
Que-stionnaires: The adult attachment 
style scale (Colins & Read ١٩٩٠), 
differe-ntiation of self inventory 
(Skowron & Smith, ٢٠٠٣), and Enrich 
marital satis-faction scale. 
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  مقدمه

دهد؛ لذا واجد اهمیتی درخور ترین حوادثی است که در زندگی آدمی رخ میازدواج یکی از مهم

 گیريها در شکلاین پدیده. چهار پدیده مهم زندگی انسان تولد، مرگ، شغل و ازدواج است. توجه است

عنوان منبعی از خشنودي و دواج معموالً بهاز. گیري زندگی انسان نقشی قاطع دارندشخصیت و جهت

، تحلیل واریانس، tها از طریق آزمون تحلیل داده

  .همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام شد

ایج نشان داد افرادي که سبک دلبستگی ایمن نت

داشتند داراي رضایت زناشویی باالتري نسبت به 

. افرادي با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بودند

ها باال چنین افرادي که میزان تمایزیافتگی آنهم

 کردندبود، رضایت زناشویی بیشتري احساس می

فاوتی وجود بین زنان و مردان از لحاظ تمایزیافتگی ت

نداشت اما میزان رضایت زناشویی در مردان بیشتر از 

افرادي که سبک دلبستگی ایمن داشتند از . زنان بود

میزان تمایزیافتگی بیشتري برخوردار بودند و در 

نهایت مشخص شد که پنج متغیر موقعیت من، 

عاطفی، امتزاج با دیگران، وابستگی و  گسلش

درصد واریانس  7/52بینی جنسیت، توانایی پیش

نتایج این پژوهش بر . رضایت زناشویی را دارند

تجارب افراد در خانواده اصلی و اهمیتی که این 

دهی روابط صمیمی بعدي و رضایت تجارب در شکل

  .کندزناشویی دارند، تأکید می

  

هاي دلبستگی، خودمتمایزسازي، سبک: هاکلیدواژه

  رضایت زناشویی

Pearson correlation coefficient, t-test, 
analysis of variance and hierarchical 
regression analysis (stepwise) were 
applied to analyze the data. Results 
indicated that students who had secure 
attachment style, were significantly 
higher on marital satisfaction than tho-
se with avoidant and anxious styles. It 
was found that there is a positive sig-
nificant correlation between self diff-
erentiation and marital satisfaction and 
there was no difference between men 
and women on self differentiation but 
men had a higher marital satisfaction 
than women. It was also observed that 
more secure attachment is associated 
with higher self differentiation. In ad-
dition, results showed that I- position, 
emotional cutoff, emotional reaction, 
dependency and gender variables are 
the best predictors of marital satisfa-
ction accounting for ٥٢.٧% of va-
riance. The research emphasizes on 
the importance of experiences at origi-
nal family in shaping the subsequent 
intimate relationships and marital sat-
isfaction. 

Keywords: self differentiation, attach-
ment style, marital satisfaction.
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سؤال این است . شودرضایت براي فرد است ولی متأسفانه گاهی اوقات به منبعی از ناکامی تبدیل می

افتد؟ چرا بعضی از زوجین از زندگی خود رضایت ندارند؟ کاهش و که چگونه این فرایند اتفاق می

. ها به مشاوران و درمانگران خانواده استمراجعه زوجترین علل فقدان رضایت زناشویی یکی از مهم

سیر صعودي آمار طالق و وجود تعارضات و آشفتگی روابط زوجین، انگیزه محققان را براي یافتن 

  .راهکارهاي مناسب جهت مقابله با این پدیده اجتماعی افزایش داده است

. رد توجه قرار گرفته استتاکنون به شدت مو 1990مطالعه علمی رضایت زناشویی، از دهه 

ترین مفاهیم براي تبیین و نشان دادن میزان شادي و پایداري رابطه رضایت زناشویی یکی از گسترده

آید؛ زیرا الزمه آن وجود میرضایت زناشویی فرایندي است که در طول زندگی زوجین به. باشدمی

اي گیري الگوهاي مراودهتاري و شکلهاي شخصیتی، ایجاد قواعد رفها، شناخت ویژگیانطباق سلیقه

اند، توافق زیادي با یکدیگر دارند و زمان و مسائل زوجینی که از نوع و سطح روابطشان راضی. است

  .)2000گریف، (کنند ریزي میخوبی برنامهمالی خودشان را به

چگونگی  کیفیت روابط قبل از ازدواج،:عوامل متعددي در بروز رضایت زناشویی دخیل است؛ مثل

ازدواج، شیوه ارتباطی، شخصیت زوجین و روش برخورد با مشکالت زناشویی که از عوامل شناخته 

پاتریک، سلز، کیک(از طرفی رضایت زناشویی نیاز به تالش زوجین دارد . شده در این زمینه هستند

  ).2007، 1جوردانو و تولرود

، 2فیلینگیسنر و ویلسون(گذارد یخصوصیات شخصی افراد نیز تأثیر مهمی بر روابط زوجین م

وجـود آمدن رضایت زناشویی معتقد بود یکی از عواملی که باعث بـه) 1991(3بـرادبـري). 1983

کند شود، مشخصات فردي است که به پیشینه خانوادگی، عوامل شخصی و تجربی ثابتی اشاره میمی

  ).1387هالفورد، (آورند که هر یک از همسران با خود به رابطه می

تأثیرزناشوییرضایتبر رويواستشدهتوجهآنبهاخیرهايسالدرکهمهمیکی از عوامل

 .کودکی استدوراندرخودوالدینبافردرابطه هیجانینوعیاوالدین وبااولیه فردتجاربدارد،

دوراندرفرداولیهتجاربچگونهکهپاسخ دهندسؤالاینبهاندکردهتالشهاپژوهشازبرخی

  ).1382گلدنبرگ، (دهد قرارثیرأتتحتبزرگسالیدرراويتواند زندگی کودکی می

تجاربچگونگیوزوجینشخصیتیهايویژگی"درمانگران نیزخانوادهوشناسانروانازبسیاري

هر موفقیتعدمیاموفقیتدرعاملترینمهمرا"اعضاي اصلیبینروابطکیفیتوکودکی

دلبستگی هايبوئن و سبک4هاي تمایزیافتگیها، نظریهدیدگاهاینبانفوذترین. دانندمیزدواجیا

تأکیدخانوادهدر محیطاولیهروابطتمایزیافتگی، برودلبستگیهايسبکهاينظریه. بالبی است

عنوانبهراتمایزیافتگیودلبستگیهايسبکهاآن .دانندمیمؤثربعديروابطبرراآنوکرده

برتواندمیشخصچگونه خانواده مبدأکهکنندمیعنوانوکردهتلقی5چندنسلیوعوامل پایدار

).2003یونگ، کالسکو و ویشار، ( اثر بگذارد اوزناشوییروابط

443/



447

شان به توانایی اشخاص براي تمایز خود از خانواده اصلی) 1978(6خودمتمایزسازي از نظر بوئن

اي که فرد قادر است بین خودمتمایزسازي به میزان و درجه. شودی و عقلی اطالق میدر سطح عاطف

صمیمیت و استقالل در روابط، تعادل برقرار کند، اشاره دارد ) عملکرد عقالنی و هیجانی و ب) الف

  ).2000گلید، (

 بندي شده است که روي یکعنوان یک متغیر شخصیتی، مفهومچنین بهخودمتمایزسازي هم

فردي گیرد که نمایانگر سطوح مختلف تمایز فرد در دو سطح درونقرار می 0-100مقیاس فرضی از 

اشخاصی که در قطب پایین این ). 2005، 7جنیکنس، بابولتز، شوارتز و جانسون(فردي است و بین

شان شان چنان درهم آمیخته است که زندگیمقیاس قرار دارند، کسانی هستند که عقل و عاطفه

ها به آن. شوددر نتیجه، به سادگی دچار بدکاري می. حت اختیار احساسات اطرافیانشان قرار داردت

که اشخاصی ترسو و به لحاظ عاطفی نیازمند هستند، فردیت خود را فداي کسب اطمینان خاطر آن

ه افرادي هم که در قطب باالي مقیاس قرار دارند از لحاظ عاطفی پخت. کننداز سوي دیگران می

توانند به میل خودشان احساس یا کردار داشته باشند و تعریف واضح و روشنی از ها میآن. هستند

  ).1382گلدنبرگ، (خود دارند 

با امتزاجو10عاطفیگسلش ،9مـن، موقعیت8واکنش هیجـانی: مـؤلفـهچهارتمایزیـافتگیبـراي

:باشندمیزیرشرحبهکهاستمطرح شده11دیگران

- تصمیموداردغلبهمنطقشوعقلفرد براحساساتآن،درکهاستحالتی:هیجانی واکنش

.گیردمیصورتهیجانیهايواکنشبر اساسفقطفردهايگیري

ازتمایزیافتهافراد. استدر زندگیمشخصباورهايوعقایدداشتنمعنايبه:موقعیت من

ودیگران، رفتاررضایتکسبخاطربهودبرخوردارننیرومنديموقعیت منیاقويشخصیهویت

.دهندنمیتغییرراخودعقاید

زماندرمعمولطوربهگیرند،قرار میخانوادهفرافکنیفراینددرکهکودکانی:گسلش عاطفی

نشدههیجانی حلپیوندهايبندازفراربرايمختلفیراهبردهايازاز آن،قبلحتییابزرگسالی

موانعایجادیاخانوادهازفیزیکیگرفتنتواند فاصلهمیراهبردهااینکهکنندمیاستفادهخانواده

.باشدخانوادهاعضايازیکیبانکردنمانند صحبتروانی

آنطرفیکدرکهدهدمینشانپیوستار فرضیرويراتمایزیافتگیبوئن،: دیگرانباامتزاج

و داراي امتزاج با آمیختههمافراد. داردقرارگراندیباامتزاجآندیگردر طرفوتمایزیافتگی

سیستمتأثیرتحتشانو رفتارهايدارندنیازخوداطرافیانحمایتوتأییدبهشدتدیگران به

).2004، 12اسکورون و دندي(گیرد میشکلواکنش اطرافیانومحیطهیجانی

ی باال و سازگاري زناشویی رابطه ، معتقد بودند که بین تمایزیافتگ)2004(اسکورون و دندي 

ها باال ها اعتقاد داشتند زوجینی که کمتر واکنشی هستند و سطح تمایزآنآن. مثبت وجود دارد
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کنند و خشنودي زناشویی بیشتري را خود را حفظ می "13حالت من"است، در روابط خود با دیگران

سترس و فشارهاي زناشویی بیشتري را در حالی که افراد با تمایزیافتگی پایین ا. کنندتجربه می

ها باال باشد، نشان داد افرادي که تمایزیافتگی آن) 2009(پژوهش دیگر اسکورون . کنندتجربه می

باشند و را در روابط دارا می »من«یعنی کسانی که واکنش هیجانی پائین و توانایی حفظ موضع 

ارند، در طول زمان مشکالت روانی و ها کم است و کمتر با دیگران امتزاج دگسلش عاطفی آن

نشان داد )  2008(14پیالژبررسی.تعارضات بین فردي کمتري نسبت به افراد با تمایز پایین دارند

. که بین تمایزیافتگی باال و رضایت زناشویی زوجین در مراحل مختلف زندگی رابطه مثبت وجود دارد

رابطه دارد، در  »موقعیت من«گسلش عاطفی و  در بین مردان رضایت زناشویی با واکنش هیجانی و

در ) 2000(15که در بین زنان رضایت زناشویی فقط با گسلش عاطفی رابطه دارد؛ پژوهش گلیدحالی

مورد تأثیر خودمتمایزسازي بر تعارضات زناشویی نشان داد که یک رابطه منفی و قوي بین تمایز 

به عبارت دیگر هرچه سطح تمایزیافتگی . وجود دارد یافتگی باال و تعارضات زناشویی در بین زوجین

تمایزیافتگیسطح)1998(مالینکرود وهاوسپژوهشدر. شودباال باشد تعارضات زناشویی کمتر می

افزایشباکهدهدمینشانهایافته.شدبررسیجوانهايزوجزناشوییسازگاريواصلیاز خانواده

  .رودمیباالترزناشوییرضایتاصلی،انوادهخازو استقاللتمایزیافتگیسطح

هاي کند، سبکعامل فردي و شخصیتی دیگري که روابط زناشویی آینده فرد را مشخص می

بینآغازینروابطدردلبستگیسبککهاستایندلبستگیموضوع اصلی نظریه. دلبستگی است

  . دهدمیقرارتأثیرتحترافردزندگیدرآیندهروابطوآیدوجود میبهکودك-والد

شود از دلبستگی، پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی خود داریم و باعث می

 ).1388لورابرك، (ها احساس آرامش کنیم لذت ببریم و در مواقع استرس از نزدیکی آن هاتعامل با آن

او عنوان کرد که تجربه صمیمانه . مطرح شد16مفهوم دلبستگی و تعلق به طور اساسی توسط بالبی

هاي عنوان مدلها را بهشود و این طرحوارهها در افراد منجر میگیري طرحوارهدوران کودکی به شکل

بالبی مطرح کرد که مرزهاي عاطفی نزدیک با . گذاري کردفعال شناختی در مورد روابط صمیمانه نام

گر روابط منفی خالی از عواطف و همراه با تنبیه از طرف دی. شودوالدین به احساس امنیت منجر می

افراد این سبک . شوند که فرد یک سبک وابستگی ناامن را تجربه کنددر اوایل کودکی باعث می

پندارند و بعدها در روابط زناشویی خود کننده میصورت ناراحتوابستگی، اغلب روابط نزدیک را به

  ).1387د، هالفور(کنند فشارهاي زیادي را تحمل می

ناایمنایمن،دستهسهبهدلبستگی راهايسبکودادهگسترشرابالبینظریهاینثورث

امنیپایگاهعنوانبهوالدینازایمنکودکان. استتقسیم کرده)اضطرابی(دوسوگرا ناایمنواجتنابی

  ).1992، 17کاسیدي و ماروین(کنندمیاستفادهمحیطبراي اکتشاف
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وگرحمایتتصوري مثبت،وکنندمیامنیتوراحتیاحساسهاموقعیتاکثررایمن دکودکان

به احساستوانندمیترمشکلناآشناموقعیتدردوسوگراکودکان. دارندخودمادرازدهندهپاسخ

اینبهنوسانند،درمادرازاجتنابومادربه سويکششبینهاآن .یابنددستآسایشوآرامش

بهتوانندنمیراحتیکودکان بهاین. زنندمیپسرامادرسپسشوندمینزدیکبه مادراهآنترتیب

آسیب هاتنیدگیبرابردرخلقلحاظبههاآنچنینهمبپردازند ومحیطدردستکاريواکتشاف

  . پذیرترند

. دهندمیاننشاندکیاحتیاطوشوندنمیناآشنا منقلبافرادبرابردراجتنابیناایمنکودکان

آمدنپاییندرسعیخودتکان دادنووتابپیچحرکاتبابگیردآغوشدرراهاآنچه مادرچنان

روابطرسدمینظربهوتفاوتندبیمادربهنسبتخودعواطفدراین کودکانچنینهم.نمایندمی

  ).1384خانجانی، (کنند میانکاررامادربادلبستگی

شوند ، هر یک از زوجین با انتظارات و تجاربی از گذشته خود وارد رابطه میدیدگاه دلبستگیاز

بنابراین ). 1987هازان و شیور، (ها به همسر خود دارد دهی آنکه نقش مهمی در چگونگی پاسخ

هاي ارتباطی نیست بلکه ناشی از نوع تجارب اولیه مشکالت زوجین فقط ناشی از فقدان مهارت

  ).2003جانسون، (ست هنیز  هادلبستگی آن

که از گهواره تا گور ادامه  ،معتقد بود که دلبستگی به منزله پیوند عاطفی است)1969(بالبی 

شناختی کودك و در واقع بالبی معتقد بود پیوند بین کودك و مراقب بر تحول روان. کندپیدا می

اي ذهنی دلبستگی که در کودکی هبر این اساس ، بازنمایی. عملکرد او در بزرگسالی تأثیر بسزا دارد

گذارند و به اشکال بنا نهاده می شوند به نحو قابل توجهی بر روابط دلبستگی در بزرگسالی تأثیر می

  ).1391، به نقل از پناغی و همکاران،2006شاور،(د نگردمختلف متجلی می

که سبک نیز با مطالعات طولی خود نشان دادند ) 1979(19و والتر) 1990(18گراس من

کند تا دوران بزرگسالی ادامه پیدا می ماند و این سبکدلبستگی در تمام دوران کودکی ثابت باقی می

نشان داد ) 2009(و همکاران  20ساله هیرشبرگر 15پژوهش طولی ).1386خوشابی و ابو حمزه، (

ی و ها ایمن است، نسبت به زوجین با سبک دلبستگی اضطرابزوجینی که سبک دلبستگی آن

اجتنابی از رضایت زناشویی بیشتري برخوردارند و احساسات خود را نسبت به همسرشان مثبت 

وجود هاي دلبستگی متفاوت باعث بهمعتقدند سبک) 2009(و همکاران  21گوئین. کنندارزیابی می

بک که افراد با س دهدها نشان میپژوهش آن. شودآمدن رفتارهاي متفاوت در تعامالت زناشویی می

توانند به دنبال حل مسئله بگردند و زاي زندگی بهتر میهاي اضطرابدلبستگی ایمن در موقعیت

هاي در مقابل افراد با سبک. دهندرفتارهاي طردکننده کمتري را در برابر همسرشان از خود نشان می

  .دهندنشان میدلبستگی اجتنابی و اضطرابی در طول تعارضات زناشویی رفتارهاي منفی زیادي از خود 
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هاي خانواده بوئن چارچوبی را جهت درك این در مجموع نظریه دلبستگی بالبی و نظریه نظام

آوردگذارند، فراهم میبر زندگی بزرگسالی افراد اثر می) پدري(مطلب که چگونه تجربیات خانواده اصلی 

وئن تشابهات بسیاري هاي خانوادگی بنظریه دلبستگی و نظریه سیستم). 2004اسکورون و دنی، (

فردي و است که هر دو تأثیر روابط بین دارند؛ هر دو بر یک موضوع خاص توافق دارند و آن این

را به عنوان تابعی از روابط  هااند و هر دو انسانروابط خانوادگی بر سالمت و اختالل را پذیرفته

را  هاند که توسط نیروهاي متقابل، آنکنبینند و وظایف را بخشی از نظام طبیعی تلقی میخانوادگی می

گذارد و شود که خانواده اصلی و اولیه تأثیر نیرومندي بر روابط فرد میگفته می. داردکنار هم نگه می

انسان به روابط معتبر و بامعنی نیازمند است که مفهوم اساسی نظریه دلبستگی و شبیه مفهوم 

  ). 2003، 22جورج و وست(تمایزیافتگی بوئن است 

عواملشناختآن،شدنمتالشیازجلوگیريوخانوادهمتعادلکارکرداهمیتبهتوجهبا

 .رسدمینظربهضرورياست،خانوادگیزندگیبخشاستحکامپایهکهزناشوییبا رضایتمرتبط

طحسافزایشباکهداشتانتظارتوانمیزناشوییرضایتبرمؤثرعواملبهتوجهبنابراین در صورت

جامعه،نهایتدروهاخانوادهاجتماعیوعاطفیروانی،مشکالتازبسیاريزناشوییمنديرضایت

آرامشباجامعهافرادزندگی،ازرضایتوزناشوییرضامنديسطحارتقاءباچنینهم .یابدکاهش

با توجه .تپرداخخواهندو اقتصاديفرهنگیاجتماعی،هايو فعالیتو تعالیبه رشدبیشترخاطر

پیشینه پژوهشی و اهمیتی که خودمتمایزسازي و نوع سبک دلبستگی وشدهذکرهايبه استدالل

هاي زناشویی دارند، هدف از انجام تحقیق فعلی بررسی در ایجاد آرامش و رضایت یا بروز نارضایتی

بینی رضایت چنین پیشهاي دلبستگی با رضایت زناشویی و همرابطه بین خودمتمایزسازي و سبک

رابطه بررسیپژوهش،دیگرهدف. هاي دلبستگی و تمایزیافتگی استزناشویی با توجه به ابعاد سبک

  .تمایزیافتگی استبادلبستگیسبک

  
  روش 

  پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است
  

  گیريجامعه، نمونه و روش نمونه

یان متأهل مقطع کارشناسی ارشد و جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجو

  .باشدمی 89-90دکتري دانشگاه تهران درسال تحصیلی 

اي تصادفی از چهار گیري خوشهدانشجو بودند که به روش نمونه 209نمونه مورد مطالعه نیز 

) انسانی، علوم پایه، فنی و هنر(به این صورت که از چهار دانشکده موجود . دانشکده انتخاب شدند

سپس براساس برنامه . طور تصادفی انتخاب شدندها بهس از روي برنامه آموزشی دانشکدهکال 16

ها، ها مراجعه و پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاري آزمودنیزمانی به کالس

447/



451

پرسشنامه بین دانشجویان توزیع گردید  250الزم به ذکر است که تعداد . شدها تکمیل میپرسشنامه

عدد پرسشنامه به دلیل پاسخگویی ناقص و یا سفید تحویل دادن حذف گردید و در نهایت  41که 

نشان  1ها در جدول شناختی و توصیفی آزمودنیمتغیرهاي جمعیت. پرسشنامه وارد تحلیل شد 209

  .داده شده است

  شناختی گروه نمونهخصوصیات جمعیت: 1جدول 

درصد   تعداد فراوانی  ارزش ها  متغیر

  وانیفرا

  6/53  112  مرد  جنس

  4/46  97  زن

  2/63  132  کارشناسی ارشد  تحصیالت

  8/36  77  دکترا

  
  

  رشته تحصیلی

  9/46  98  انسانی

  7/29  62  علوم پایه

  7/16  35  فنی

  7/6  14  هنر

    94/2انحراف معیار   سال 29میانگین   سن دانشجویان

    43/3انحراف معیار   ماه 49میانگین    طول زندگی مشترك

    32/3انحراف معیار   سال 27میانگین   سن همسران

209=n

  ابزارهاي پژوهش 

 DSI-Rپرسشنامه خودمتمایزسازي : DSI-Rپرسشنامه تجدید نظر شده خودمتمایزسازي 

هاي ها و ارتباطهاي مهم آنعبارتی است که بر روي بزرگساالن، ارتباط 46یک ابزار خود گزارشی 

  ).2003اسکرون و اسمیت، (مبدأشان دارند، تمرکز دارد  فعلی که با خانواده

، )IP(، موقعیت من )ER(مقیاس واکنش هیجانی مقیاس خودمتمایزسازي شامل چهار خرده

  ).2003اسکرون و اسمیت، (باشد می) FO(و امتزاج با دیگران ) EC(عاطفی  گسلش

هاي محیطی اساسی خگویی محركکننده تمایل به پاسبیان): ER(مقیاس واکنش هیجانی خرده. 1

اگر شخصی ). 2003اسکرون و اسمیت، (باشد هاي هیجانی میهاي هیجانی خودکار و طغیانبا پاسخ

شود هاي هیجانی باالیی باشد، حفظ آرامش در پاسخگویی به هیجانات مشکل میداراي واکنش

واکنش هیجانی کمتر یا دهنده نمره باال در این مقیاس نشان). 1998اسکرون و فرید لندر، (

  ).2003اسکرون و اسمیت، (تمایزیافتگی بیشتر است 

کننده احساس هایی است که به روشنی منعکسشامل سؤال): IP(مقیاس موقعیت من خرده. 2

کننده توانایی پیروي اندیشمندانه از اعتقادات شخصی خود، با طور بیانیکپارچه خود بوده و همین
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نمرات باال در این زیرمقیاس ). 2003اسکرون و اسمیت، (باشد سوي دیگران میوجود اعمال فشار از 

  .در روابط و تمایزیافتگی بیشتر است »من«دهنده توانایی بیشتر در حفظ نشان

هایی مربوط کننده نگرانیهایی است که منعکسشامل سؤال): EC(مقیاس گسلش عاطفی خرده. 3

. باشدها میکارگیري رفتارهاي دفاعی بر ضد این نگرانین و بهنشده با والدیبه درگیري عاطفی حل

اسکرون و (عاطفی کمتر یا تمایز بیشتر است دهنده گسلشمقیاس نشاننمره باال در این خرده

  ).2003اسمیت، 

کننده درگیري عاطفی زیاد با افراد مهم و منعکس): FO(مقیاس امتزاج با دیگران خرده. 4

ها، بدون هرگونه سؤالی راجع به ها، باورها و انتظارات آنوالدین و پذیرفتن ارزشوابستگی زیاد به 

دهنده امتراج نمرات باالتر در این زیرمقیاس نشان. باشددرستی یا نادرستی این اعتقادات و باورها می

  ).2003اسکرون و اسمیت، (کمتر و تمایزیافتگی بیشتر است 

. است 92/0اخ گزارش شده کل مقیاس توسط اسکرون و اسمیت از نظر پایایی، ضریب آلفاي کرونب

، FO :(86/0(امتزاج با دیگران: ها که با ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده شاملپایایی خرده آزمون

است  EC :(84/0(عاطفی و گسلش  81/0): IP(، موقعیت من 89/0): ER(واکنش هیجانی 

  ).2003اسکرون و اسمیت، (

این مقیاس را هنجاریابی کرده و روایی محتوایی آن را از روش ) 1385(ی در سال در ایران، یونس

لویی نجفپژوهشدر.گزارش کرده است81/0و اعتبار آن را از روش بازآزمایی  83/0همسانی درونی 

عاطفی ، گسلش81/0، واکنش هیجانی 72/0پرسشنامه کلبرايترتیببهپایایی پرسشنامه) 1385(

  .گزارش شده است 64/0و موقعیت من  79/0اج با دیگران ، امتز76/0

دست آمد و براي به 85/0در پژوهش حاضر پایایی کل این پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ 

، 74/0عاطفی به ترتیب آلفاي زیرمقیاس امتزاج با دیگران، واکنش هیجانی، موقعیت من و گسلش

  .بدست آمد 69/0و  75/0، 78/0

 هاياین مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت: )1990(بستگی بزرگساالن کولینز ورید مقیاس دل

هاي دلبستگی نزدیک دهی روابط دلبستگی نسبت به نگارهایجاد روابط و خودتوصیفی شیوه شکل

اي از نوع درجه 5گذاري روي یک مقیاس باشد که از طریق عالمتماده می 18است و مشتمل بر 

  .شودسنجیده می »کنـدکامالً در مورد من صدق مـی«تا  »کنـددر مورد من صدق نمی اصالً«لیکرت از 

  :این پرسشنامه داراي سه زیرمقیاس است

میزان آسایش در رابطه با صمیمت و نزدیکی هیجانی را ): close(زیرمقیاس نزدیک بودن  -1

  .کندگیري میاندازه
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سنجد؛ به عبارت دیگر د آزمودنی به دیگران را میمیزان اعتما): depend(زیرمقیاس وابستگی  -2

تواند به دیگران در هنگام نیاز تکیه کند و این کند میاین زیرمقیاس به میزانی که فرد احساس می

  .که دیگران در درسترس وي باشند، اشاره دارد

طرد ترس از داشتن رابطه و میزان نگرانی و ترس فرد از ): Anxiety(زیرمقیاس اضطراب  -3

  ).1385به نقل از پاکدامن، (سنجد شدن را می

هایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن هازان و شیور در مورد سه کولنیز و رید بر پایه توصیف

) A(زیرمقیاس اضطراب . اندسبک اصلی دلبستگی وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارك دیده

مطابق با دلبستگی ایمن ) C(ارد و زیرمقیاس نزدیک بودن دوسوگرا مطابقت د/ با دلبستگی اضطرابی

، 23و نولرفینی(توان تقریباً برعکس دلبستگی اجتنابی قرار داد را می) D(باشد و مقیاس وابستگی می

1996.(  

و  D (75/0(، مقیاس وابستگی 69/0) C(آلفاي کرونباخ مقیاس نزدیک بودن ) 1990(کولنیز ورید 

  .ارش کردندگز A (72/0(اضطراب 

ماه و  2هاي نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی ها نشان دادند که زیرمقیاسآن

که مقادیر آلفاي کرونباخ، در تمامی موارد مساوي یا بیش از با توجه به این. ماه پایدار ماندند 8حتی 

  ).1385پاکدامن، (دست آمده باالست گزارش شد میزان قابلیت اعتماد به 80/0

بازآزمون به صورت همبستگی بین دو  -در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد، با استفاده از روش آزمون

نتایج حاصل از دوبار اجراي این . نفر آزمودنی بررسی شد 100اي با حجم اجرا بر روي نمونه

، Aهاي ي مقیاسپرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرا

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

 A :(74/0(و اضطراب  68/0): D(، وابستگی 73/0): C(در پژوهش حاضر پایایی زیرمقیاس نزدیکی 

  .دست آمدبه

رواییازاستفادهباهسازروایی. استکردهبررسیراپرسشنامهاینسازهروایی) 1385(پاکدامن

هايزیرمقیاسبینهمبستگیضریبدادنشاننتایج. شدسنجیده Aو  A ،Cو Dسطحواگرا در

A  وC ،A  وD ضریبوباشدمی-336/0و-313/0ترتیببه 001/0در سطح معناداري

  .آمددستبه246/0مقدار014/0معناداريسطحدر Dو  Cهايزیرمقیاسبینهمبستگی

در پژوهش حاضر براي سنجش رضایت ): ENRICH(پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ 

-خرده 12سؤال و  115این پرسشنامه از . زناشویی زوجین از پرسشنامه اینریچ استفاده شده است

نه موافق و  -موافق -کامالً موافق(اي گزینه 5پاسخ به سؤاالت به صورت . مقیاس تشکیل شده است

1989این پرسشنامه توسط اولسون و همکاران در سال . است) کامالً مخالف -لفمخا -نه مخالف

. رودکار میزا و شناسایی نقاط قوت رابطه زناشویی بههاي بالقوه مشکلساخته شد و براي ارزیابی زمینه
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تقویتومشاورهبهنیازکهشودمیهایی استفادهزوجتشخیصبرايپرسشنامهاینازچنینهم

دراستقرار گرفتههنجاریابیموردپرسش47باآزمونکوتاهفرمایران،در .دارندخودهرابط

  .شدآن استفادهسؤالی47نسخهازفعلیمطالعه

حمیدي، (گزارش کردند  95/0پایایی پرسشنامه را با روش ضریب آلفا ) 1983(اولسون و همکاران 

. دست آمدبه 93/0ریق ضریب آلفاي کرونباخ در پژوهش فعلی پایایی کل پرسشنامه از ط). 1386

70/0احمدزاده و95/0سؤالی  47پژوهش سلیمانیان براي پرسشنامه درکرونباخآلفايضریب

  .اندشدهگزارش

هايمقیاسباو،42/0تا  32/0از زناشوییرضایتهايمقیاسبااینریچپرسشنامهضریب همبستگی

خرده کلیه .استاینریچپرسشنامهسازهروایینشانهکهاست60/0تا  41/0خانوادگی ازرضایت

کهدهدمینشاناینوکنندمیتفکیکراو ناراضیراضیهايزوجاینریچپرسشنامههايمقیاس

عالوه بر این، مقایسه ).1388ثنایی و همکاران، (است برخوردارخوبیمالكرواییازاین پرسشنامه

ط این مقیاس بین زوجین خوشبخت و طالق گرفته و در حال طالق، هاي انجام شده توسبررسی

روایی محتوایی پرسشنامه یاد شده نیز توسط پنج نفر از . روایی این مقیاس را تأیید کرده است

  .شناسی تأیید شده استمتخصصان مشاوره خانواده و استادان روان

  

  هایافته

قبیلآماري ازهايشاخصشاملپژوهش را کهاینتوصیفیهايقبل از بررسی و ارائه نتایج، یافته

هاي توصیفی شاخص 3و  2جدول شماره . کنیمبررسی میهستندمعیارانحرافومیانگیندرصد،

  .دهدمتغیرهاي پژوهش را نشان می

  

هاي دلبستگی در رضایت زناشوییهاي توصیفی سبکشاخص: 2جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  نوع دلبستگی

  معیار

خطاي معیار 

  میانگین

  38/1  83/13  83/195  101  ایمن

  20/2  35/17  18/157  62  اضطرابی

  55/2  30/17  31/164  46  اجتنابی

87/2365/1  43/177  209  کل

  هاي دلبستگی در تمایزیافتگیهاي توصیفی سبکشاخص: 3جدول

انحراف   میانگین  تعداد  نوع دلبستگی

  معیار

خطاي معیار 

  میانگین
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  18/2  93/21  38/181  101  ایمن

  44/3  06/27  69/169  62  اضطرابی

  51/3  78/23  69/175  46  اجتنابی

37/2469/1  66/176  209  کل

راهه هاي دلبستگی و رضایت زناشویی از آزمون تحلیل واریانس یکبراي بررسی رابطه بین سبک

  .اندگزارش شده 4نتایج این آزمون در جدول . استفاده شد

هاي دلبستگیراهه جهت مقایسه رضایت زناشویی بر اساس سبکایج تحلیل واریانس یکنت: 4جدول

سطح 

  معناداري

  مقدار 

)F(  

میانگین 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

مجموع مجذورات

  گروهیبین  48/67527  2  74/33763    

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

  مجموع  73/118478  208      

  
هاي شود، تفاوت بین سه گروه از افرادي که داراي سبکدر جدول فوق مشاهده میطور که همان

، )p>000/0(اند در میزان رضایت زناشویی معنادار است دلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی بوده

حال براي آن . هاي دلبستگی مختلف تفاوت معناداري وجود داردیعنی حداقل بین دو گروه از سبک

) آزمون توکی(هاي تعقیبی ها تفاوت معنادار وجود دارد، از آزموندر کدام گروه که مشخص شود

  .ارائه گردیده است 5استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

هاي دلبستگیآزمون توکی در رضایت زناشویی با توجه به سبک: 5جدول 

سطح 

  معناداري

خطاي 

  استاندارد

تفاوت 

  هامیانگین

مجموع مجذورات

  دلبستگی ایمن  دلبستگی اضطرابی  65/38  54/2  000/0

  دلبستگی ایمن  دلبستگی اجتنابی  52/31  80/2  000/0

  دلبستگی اجتنابی  دلبستگی اضطرابی  13/7  06/3  05/0

هاي دلبستگی با توجه به جدول فوق تفاوت میانگین بین سبک دلبستگی ایمن با میانگین سبک

باشد، که این تفاوت به نفع سبک دلبستگی معنادار می) p>000/0(اضطرابی و اجتنابی در سطح 

طور معناداري باالتر از یعنی میانگین رضایت زناشویی افراد با سبک دلبستگی ایمن به. ایمن است

چنین میانگین افرادي که هم. میانگین افرادي است که سبک دلبستگی اضطرابی یا اجتنابی دارند

طور معناداري باالتر از کسانی است که سبک دلبستگی اضطرابی سبک دلبستگی اجتنابی دارند به

  ). p>05/0(دارند 

براي بررسی رابطه بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، 

؛ یعنی )p ،31/0=r>01/0(که نشان داد سطح تمایز با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد 
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نتایج مربوط  6یابد در جدول ها افزایش مین سطح تمایز افراد میزان رضایت زناشویی آنبا باال رفت

.به این فرضیه ارائه شده است

رابطه تمایزیافتگی با رضایت زناشویی: 6جدول

سطح 

معناداري

ضریب 

همبستگی

تعداد هاي آماريشاخص

  متغیرها

01/0 031/0 209   رابطه تمایزیافتگی

رضایت زناشوییو

تحلیل دیگري که در این پژوهش صورت گرفت بررسی میزان تمایزیافتگی و رضایت زناشویی در 

نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی . استفاده شد tجهت این کار از آزمون . بین زنان و مردان بود

شویی و رضایت زنا)  =83/1Leven=  ،2/0Sig(هاي تمایزیافتگی ها نشان داد که واریانسواریانس

)1/0Leven=  ،75/0Sig= (باشد، بنابراین نتایج آزمون ، یکسان میt ها با فرض برابري واریانس

  .ارائه شده است 7در جدول 

  

  جهت مقایسه میانگین زنان و مردان در رضایت زناشویی و تمایزیافتگی tنتایج آزمون : 7جدول 

انحراف   میانگین  تعداد  گروه  متغیر

  معیار

خطاي معیار 

  نگینمیا

t   درجه

  آزادي

سطح 

  معناداري

  

  رضایت زناشویی

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

  41/2  78/23  25/170  97  زنان

  

  تمایزیافتگی

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

  63/2  88/25  25/173  97  زنان

طور معناداري بیشتر از میانگین زنان در یی بهبا توجه به جدول، میانگین مردان در رضایت زناشو

شود که بین بنابراین با توجه به این نتیجه مشخص می). =p ،21/4t>001/0(باشد این متغیر می

چنین با توجه به این جدول هم. زنان و مردان از لحاظ میزان رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد

؛ )=p،90/1r>06/0(ر بین مردان و زنان وجود ندارد تفاوت معناداري بین میانگین تمایزیافتگی د

  . شودیعنی از لحاظ میزان تمایزیافتگی بین زنان و مردان تفاوت معناداري دیده نمی

هاي مختلف دلبستگی از آزمون تحلیل واریانس به منظور بررسی میزان تمایزیافتگی افراد در سبک 

  .ط به آزمون تحلیل واریانس گزارش شده استنتایج مربو 8در جدول . راهه استفاده گردیدیک

  هاي دلبستگیراهه جهت مقایسه میزان تمایزیافتگی بر اساس سبکنتایج تحلیل واریانس یک: 8جدول

سطح   )F(مقدار   میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات

  معناداري

      11/2651  2  21/5302  گروهیبین

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

        208  55/123513  مجموع
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هاي دلبستگی ایمن، شود، تفاوت بین سه گروه از افرادي که داراي سبکطور که مشاهده میهمان

؛ یعنی حداقل بین دو )p>01/0(اند در میزان تمایزیافتگی معنادار است اضطرابی و اجتنابی بوده

براي آن که مشخص شود که در . ري وجود داردهاي دلبستگی مختلف تفاوت معناداگروه از سبک

 9ها تفاوت معنادار وجود دارد، از آزمون توکی استفاده شده که نتایج آن مطابق جدول کدام گروه

.ارائه گردیده است

  هاي دلبستگیآزمون توکی در میزان تمایزیافتگی با توجه به سبک:  9جدول 

سطح 

  معناداري

خطاي 

  استاندارد

تفاوت 

  هانمیانگی

هاگروه

  دلبستگی ایمن  دلبستگی اضطرابی  69/11  86/3  01/0

  دلبستگی ایمن  دلبستگی اجتنابی  69/5  26/4  38/0

  دلبستگی اجتنابی  دلبستگی اضطرابی  99/5  66/4  40/0

  
با توجه به جدول فوق تفاوت میانگین بین سبک دلبستگی ایمن با سبک دلبستگی اضطرابی در 

یعنی . باشدباشد، که این تفاوت به نفع سبک دلبستگی ایمن میمی معنادار)) p>01/0(سطح 

طور معناداري باالتر از میانگین افرادي است که میانگین تمایزیافتگی افراد با سبک دلبستگی ایمن به

اما تفاوت میانگین بین سبک دلبستگی ایمن با اجتنابی معنادار نمی . سبک دلبستگی اضطرابی دارند

همچنین تفاوت میانگین افراد با سبک دلبستگی اجتنابی در مقایسه با افراد با ). p>38/0(باشد 

  ).p>40/0(باشد سبک دلبستگی اضطرابی، در میزان تمایزیافتگی نیز معنادار نمی

و ) وابستگی، نزدیک بودن و اضطراب(هاي دلبستگی براي بررسی سهم جنس و هریک از مؤلفه

بینی رضایت در پیش) وقعیت من، گسلش عاطفی و امتزاج با دیگرانواکنش هیجانی، م(تمایزیافتگی 

قبل از این بررسی، ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش . زناشویی از تحلیل رگرسیون استفاده شد

  .دهیمارائه می 10را در جدول 

ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش: 10جدول 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر  شماره

                  1  جنسیت  1

                1  - 07/0  وابستگی  2

              1  16/0*  - 13/0  نزدیکی  3

            1  - 04/0  - 10/0  07/0  اضطراب  4

          1  07/0  02/0  - 09/0  - 01/0  واکنش هیجانی  5

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

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

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

  1  -21/0**  -44/0**  57/0**  - 01/0  -22/0**  16/0*  21/0**  -28/0**  رضایت زناشویی  9

*p<0.05               **p<0.01
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هاي تمایزیافتگی بیشترین همبستگی را با رضایت با توجه به جدول باال، موقعیت من از مؤلفه

تري از خود داشته باشد و به خاطر بدین معنی که هر چه فرد تعریف واضح) =57/0r(ی دارد زناشوی

پس از آن، . رضایت دیگران عقاید و رفتار خود را تغییر ندهد، رضایتمندي زناشویی بیشتري دارد

؛ یعنی هر چقدر اضطراب و وابستگی هیجانی فرد کمتر باشد ) =r-44/0(عاطفی است گسلش

و در آخر مؤلفه )  =r-28/0(کند؛ بعد از آن متغیر جنسیت شویی بیشتري را تجربه میرضایت زنا

اضطراب، به نگرانی و ترس فرد از . که با رضایت زناشویی همبستگی دارد)  =r-22/0(اضطراب است 

اینکه در رابطه با دیگري طرد شود یا ترك گردد، اشاره دارد و در اینجا مشخص است که هر قدر 

مؤلفه دیگري است ) =21/0r(وابستگی . شودفرد کمتر باشد، رضایت زناشویی او بیشتر می اضطراب

تواند به کند میکه با متغیر مالك همبستگی دارد، این زیرمقیاس به میزانی که فرد احساس می

که دیگران در دسترس وي باشند اشاره دارد؛ هرچه دیگران در هنگام نیاز تکیه و اعتماد کند و این

ضریب همبستگی امتزاج با . کندمیزان اعتماد فرد بیشتر باشد، رضایت زناشویی باالتري را تجربه می

یعنی هرقدر فرد کمتر به تأیید و حمایت اطرافیان نیاز . است)  =r-21/0(دیگران و رضایت زناشویی 

. واهد داشتداشته باشد و رفتارهایش کمتر تحت تأثیر هیجاناتش باشد، رضایت زناشویی بیشتري خ

، از ) =16/0r(مؤلفه دیگري که با رضایت زناشویی همبستگی دارد، مؤلفه  نزدیک بودن و در نهایت 

دلبستگی است و بدین معنی است که هرقدر فرد آسایش و صمیمیت بیشتري را در  هايزیرمقیاس

  . رابطه خود تجربه کند رضایت زناشویی بیشتري دارد

بین، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام از روي متغیرهاي پیش براي بررسی رضایت زناشویی

عاطفی، گام سوم جنسیت، گام در گام اول متغیر موقعیت من، گام دوم گسلش. به گام استفاده شد

چهارم وابستگی و گام پنجم امتزاج با دیگران وارد معادله شدند و معناداري خود را طی پنج گام 

نزدیک بودن، اضطراب و واکنش هیجانی چون به سطح معناداري نرسیدند  متغیرهاي. حفظ نمودند

  . استنتایج تحلیل رگرسیون گزارش شده  11در جدول . از معادله خارج شدند

  

  

  بیننتایج تحلیل رگرسیون گام به گام رضایت زناشویی از روي متغیرهاي پیش: 11جدول 

RR2  ∆R2  SEDf  F  ∆F  BBeta  T  بینمتغیر پیش

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

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

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

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

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

*p<0.05***p<0.001
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درصد از  8/32دهد که موقعیت من نشان می 11نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام در جدول 

درصد،  9/4درصد، جنس  9/12عاطفی گسلش. کندبینی میزناشویی را پیشواریانس رضایت 

این . کننددرصد از تغیرات رضایت زناشویی را تبیین می 1درصد و امتزاج با دیگران  2/1وابستگی 

نتایج آزمون تحلیل . کنندبینی میدرصد از تغییرات متغیر مالك را پیش 7/52پنج متغیر در مجموع 

دهد این پنج متغیر اثر معناداري بر رضایت ، نشان میه در جدول باال ارائه شدهواریانس نیز ک

  .زناشویی دارند

  بحث

نتایج نشان داد افراد با سبک دلبستگی ایمن رضایت زناشویی بیشتري نسبت به دو سبک اضطرابی 

دیگر بین سبک  به عبارت. شود ـ دارندهاي ناایمن یاد میعنوان سبکها بهو اجتنابی ـ که از آن

  .دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

دهند که اعتماد به خود و اعتماد به دیگران، دو ویژگی اساسی افراد با هاي متعدد نشان میبررسی

اعتماد فرد ایمن به ). 1994، 24پاتریک و دیویسکیک(شوند سبک دلبستگی ایمن محسوب می

طرز تلقی . کندباشد، فرد را به کمک به دیگران ترغیب میجزء مکمل اعتماد به خود میدیگران که 

ها خود را توانا، دیگران را قابل آن. افراد داراي سبک ایمن نسبت به خود، دیگران و آینده مثبت است

بینند و مسائل زندگی را تحت کنترل خود دانسته و با واقعیت اعتماد و آینده را روشن می

این افراد به دنبال راهکارهاي گوناگون براي حل مشکالت خود هستند و از خود گرمی و . مسازترنده

شان همراه لذت و احساس آرامش است و به شریک جنسی دهند و روابط عاطفیصمیمت نشان می

شان ها را از روابط با همسرها رضایتمندي آنکه این ویژگی) 1987هازان وشیور، (خود اعتماد دارند 

  .دهدافزایش می

فقدان اعتماد به خود . در مقابل، فقدان اعتماد به خود و دیگران دو مشخصه اصلی افراد ناایمن است

کند و این شناختی را به افراد ناایمن تحمیل میزا، درماندگی روانهاي تنیدگیدر مواجهه با موقعیت

اعتماد به دیگران منجر به ایجاد فقدان . زندحالت به احساس حقارت و اضطراب شخص دامن می

افراد با سبک دلسبتگی ناایمن از روابط . شودفاصله و دوري و عدم حمایت از سوي دیگران می

  ). 1987هازان و شیور، (کنند ترسند و از صمیمیت اجتناب مینزدیک می

انی در مواقع هاي هیجالعملو عکس) فیزیکی و روانی(گیري از طرف دیگر این عدم اعتماد و کناره

ها و این ویژگی. تواند سبب تعارض و خصومت در روابط زوجین گرددناکامی و مشکالت زندگی می

گردد که آنان احساس نارضایتی بیشتر در زندگی ها موجب میاحساس ناایمنی و عدم اعتماد در آن

.زناشویی خود داشته باشند

ها ح تمایزیافتگی افراد، میزان رضایت زناشویی آناز نتایج دیگر پژوهش این بود که با باال رفتن سط

 افراد با تمایزیافتگی باال به هیجانات خود آگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانه. یابدافزایش می
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25من مستقل«این افراد توانایی رشد . موقعیت هستند
توانند در را در روابط صمیمانه دارند و می »

عاطفی براي تعدیل  ش و راحتی خود را حفظ کنند و از امتزاج و گسلشروابط عمیق و زناشویی آرام

این افراد در بعد درون شخصیتی به ). 2004اسکورون و دندي، (هاي درونی خود اجتناب کنند تنش

زاي زندگی هاي مشکلشان جدا کنند و در موقعیتشان را از عقالنیتتوانند احساساتراحتی می

فردي در بعد بین. باشندها میام عقالنی خود در چگونگی واکنش و حل موقعیتقادر به استفاده از نظ

توانند روابط صمیمانه و عمیقی با دیگران برقرار کنند و در عین حال استقالل خود نیز این افراد می

. شود نه توسط هیجانات و یا اشخاص دیگرتوسط خودشان اداره میزندگی این افراد . را حفظ کنند

پذیرند، قادر به برقراري و د با سطح تمایز باال در ازدواج، داراي پختگی هیجانی هستند، انعطافافرا

مجموعه این ). 2000اسکورون، (توانند از آن لذت ببرند ادامه روابط صمیمانه با یکدیگرند و می

  .ها در زندگی مشترك خود احساس رضایت و خشنودي کنندشود آنعوامل باعث می

رسد افراد کمتر تمایزیافته در دام هیجانات خود گرفتار هستند و عقل و دیگر به نظر می از طرف

گیرد و به شدت به شان تحت اختیار دیگران قرار میشان درهم آمیخته است، زندگیهیجانات

دانند و به این افراد صمیمیت و نزدیک شدن به دیگري را عمیقاً تهدید می. دیگران وابسته هستند

ها پایین است و در مواقع نفس در آنکنند، احترام به خود و عزتن دلیل از صمیمت اجتناب میهمی

. کنندگیري میشان تصمیمبراساس احساسات طور ناگهانیبحرانی و برخورد با مشکالت زندگی به

دیده بینی کرد که با مشکالت عتوان پیشهاي الزم را دارا نیستند و در نتیجه میطبیعتاً مهارت

  .شودرو میزناشویی روبه

به طور کلی هر اندازه میزان تمایزیافتگی افراد پائین باشد آمادگی بیشتري براي اضطراب دارند، به 

شان براي دهند، ظرفیترویدادها و رفتار همسرشان واکنش عاطفی یا هیجانی شدیدتري نشان می

از براي نزدیک شدن دچار امتزاج یا پیوندهاي صمیمانه با شریک خود محدود است و در صورت نی

ها شوند که همه اینشوند و تعارضات و فشارهاي زناشویی زیادي را متحمل میآمیختگی عاطفی می

  .در نارضایتی از زندگی تأثیرگذار است

چنین میزان تمایزیافتگی و رضایت زناشویی در زنان و مردان را مورد آزمایش قرار این پژوهش هم

از لحاظ میزان تمایزیافتگی بین زنان و مردان تفاوت معناداري  دهنده آن بود کهنشانداد و نتایج 

که معتقد بود بین ) 1998نقل از اسکورون، ، به1978(این یافته با نظر بوئن . وجود ندارد

نیز نشان داد که ) 1385(پژوهش ولدخانی . تمایزیافتگی و جنسیت تفاوتی وجود ندارد همسو است

  .ان همبستگی خودمتمایزسازي، در مردان و زنان معنادار نیستتفاوت میز

تحقیقات زیادي از سال . بخش دیگر نتایج نشان داد که رضایت زناشویی مردان بیشتر از زنان است

مون (کنند اند که مردان رضایت زناشویی بیشتري نسبت به زنان تجربه میبه بعد نشان داده 1970

  ).2009ولوي، 

457/



461

زوج انجام داد، دریافت که مردان رضایت زناشویی  7000در پژوهشی که روي ) 1991(26فوور

زوج مطالعه کرد و به نتیجه مشابهی  219.0روي ) 1981(27راین. بیشتري نسبت به زنان دارند

نشان داد که رضایت زناشویی در مردان بیشتر از زنان ) 2009(پژوهش مون و لوي . دست یافت

هاي مختلفی وجود  بودن رضایت زناشویی در مردان نسبت به زنان دیدگاهدر تبیین علت باال. است

. کنند متفاوت استهایی که زن و مرد ازدواج خود را ارزیابی میمعتقد بود شیوه) 1991(فوور. دارد

هاي مالی، والدینی، خانواده، دوستان و شخصیت همسرشان مردان بیشتر ازدواج خود را در زمینه

ند و زنان ازدواج خود را بر اساس اوقات فراغت، حل تعارضات و رابطه جنسی ارزیابی کنارزیابی می

  . کنندمی

ها را شان آنکنند که ازدواجمعتقد بود که مردان نسبت به زنان کمتر احساس می) 1981(راین 

ان که زندیگر این. کندمحدود کرده و به عبارت دیگر ازدواج بیشتر آزادي زنان را محدود می

که دانند؛ یعنی زنان از اینهمنشین و هم صحبت بودن با همسر خود را در رضایت زناشویی مؤثر می

  .کمتر در کنار همسر خود باشند احساس رضایت کمتري نسبت به مردان دارند

اکثر زنان . هاي درون خانه نیز بر نارضایتی زناشویی زنان تأثیرگذار استمساوي نبودن نقش

رغم تغییراتی که علی. شوده چرا وظایف داخل خانه به صورت مساوي تقسیم نمیمعترض هستند ک

اي آخرین نکته. هاست باز هم اکثر کارهاي منزل به عهده زنان استگیري در فرهنگدر حال شکل

- توان در علت باالتر بودن رضایت زناشویی مردان به آن اشاره کرد این است که مردان حمایتکه می

چنین وجود فرهنگ مرد ساالرانه در اکثر جوامع و هم. کنندی بیشتري دریافت میهاي اجتماع

کند و احتماالً این عامل هم باعث رضایت جامعه ما افزایش قدرت مردان در خانواده کمک می

  .گرددها میزناشویی بیشتر آن

هاي تمایز ح مؤلفهدر سط. هاي سبک دلبستگی و تمایزیافتگی با رضایت زناشویی رابطه دارندمؤلفه

داراي بیشترین  "موقعیت من"یافتگی، تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که زیرمقیاس 

. کندبینی میدرصد واریانس رضایت زناشویی را پیش 8/32همبستگی با رضایت زناشویی است و 

هویتازوزندگی هستنددرمشخصیو باورهايعقایددارايدارندباالییمنموقعیتکهافرادي

تحتوکنندمیتجربهکمتريمزمناضطرابدر نتیجه،وبرخوردارندنیرومنديوقويشخصی

و مخدرموادوالکلچون مصرفهم(ناسالم رفتارهايوشدهکمتريآشفتگیدچارزاشرایط تنش

رضایتافزایشو هازوجروابطاستحکامموجبهاي افراد تمایزیافتهاین ویژگی.دهندنمینشان...)

و)1998(28لندرفریدواسکوورونهايیافتهباچنینپژوهش، هماینهايیافته. شودمیزناشویی

نفري609یک نمونهبررسیبالندرفریدواسکوورون. استهمسو)2005(29و پاتونوارینگ

رضایت وبهترتیشناخروانسازگاريکمتر،مزمنمن، اضطرابموقعیتدرباالنمرهکهدریافتند

  .کندمیبینیپیشرابیشتريزناشویی
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بینی کنندهپیشدومین متغیر"عاطفی گسلش"متغیرگام،بهگامرگرسیونتحلیلبهتوجهبا

. کندمیتبیینرازناشوییواریانس رضایتتغییردرصد9/12عاطفی گسلش .استرضایت زناشویی

طور عمیقی صمیمیت را تهدیدآمیز عاطفی دارند، بهگسلششوند و افرادي که از نظر عاطفی جدا می

ها اهمیت خانواده را آن. یابند؛ بنابراین اغلب تمایل دارند خودشان را از دیگران و از عواطف جدا کنندمی

ینی است بقابل پیش). 2002پاپکو، (دهند کنند و یک نماي افراطی از استقالل را نشان میانکار می

- هایی رضایت زناشویی را تحت  تأثیر قرار داده و موجب عدم رضایت زناشویی میکه چنین ویژگی

  .شود

 2/1هاي سبک دلبستگی از مؤلفه "وابستگی"نتایج دیگر تحلیل رگرسیون نشان داد که زیرمقیاس 

درصد از واریانس رضایت  1هاي تمایزیافتگی از دیگر مؤلفه "امتزاج با دیگران "درصد و زیر مقیاس

  .کنندشویی را تبیین میزنا

توانند بین هیجانات و عقل خود تفکیک قائل شان امتزاج با دیگران دارند، نمیافرادي که در روابط

شان ایجاد نکنند و با او یکی شوند و به کنند که هیچ مرزي بین خود و شریکشوند و سعی می

 »نزدیکی مفرط«به حالت ناخوشایند تواند این وضعیت می. عبارتی هیچ فردیتی از خود نداشته باشند

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

ها در روابط زناشویی ـ که هر فرد باید در عین صمیمیت، شود که این ویژگیبنابراین مالحظه می

  .گرددگذارد و در نتیجه باعث نارضایتی زناشویی میهویت و فردیت خود را حفظ کند ـ تأثیر منفی می

وگروتوانتهايپژوهشباها همسویافتهاین. داردرابطهنیزدلبستگیهايسبکباتمایزیافتگی

سبککهدهدمینشانباشد نتایجمی)1995(31گیبسووالیجرالد فیتزرایس،،)1985(30کوپر

.داردمثبتتمایزیافتگی رابطهباایمندلبستگی

هاي دلبستگی ش خود نشان دادند که بین تمایزیافتگی و سبکدر پژوه) 2004(اسکورون و دندي 

-ها نشان دادند که یک رابطه قوي بین دلبستگی اجتنابی با خردهآن. روابط معناداري وجود دارد

) r=-60(مقیاس واکنش هیجانی و دلبستگی اضطرابی با خرده) r=-% 78(عاطفی مقیاس گسلش 

درصد  62درصد واریانس دلبستگی اضطرابی و  40مایزیافتگی، زیرمقیاس ت 4در مجموع . وجود دارد

در تبیین رابطه بین تمایزیافتگی باال و دلبستگی ایمن . کردندبینی میدلبستگی اجتنابی را پیش

هاي افراد با سطح تمایزیافتگی باال، داشتن اعتماد به نفس و توان عنوان کرد که از مشخصهمی

یگران است؛ که همین ویژگی در افراد با سبک دلبستگی ایمن نیز وجود برقراري روابط صمیمانه با د

ویژگی دیگر براساس اصل تنظیم فاصله است، که در آن افراد با تمایز باال و کسانی که سبک . دارد

کنند و در آن به دلبستگی ایمن دارند سطحی از فاصله فیزیکی ـ روانی را با دیگران تنظیم می

رسد که بین تمایزیافتگی باال و پس منطقی به نظر می. کنندپیدا میآرامش و راحتی دست 

در مقابل افراد با تمایزیافتگی پائین کسانی هستند . دلبستگی ایمن رابطه مثبت وجود داشته باشد
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ها در افراد با همین خصیصه. که داراي اعتماد به نفس پائین، اضطراب و مشکالت هیجانی هستند

پس به نظر منطقی است که افرادي با سطح تمایزیافتگی . نیز وجود دارد سبک دلبستگی ناایمن

  .پائین، سبک دلبستگی ناایمن داشته باشد

در . بین میزان تمایزیافتگی در بین سبک اضطرابی و سبک اجتنابی تفاوت معناداري مشاهده نشد

بیین کرد که با توجه توان بدین صورت تاین مورد پژوهشی صورت نگرفته است ولی این نتیجه را می

، از )واکنش هیجانی(کنند مدار استفاده میاي هیجانهاي مقابلهکه هر دو سبک از روشبه این

و از خودآگاهی ) عاطفی گسلش(کنند مواجهه با مشکالت و حل مسائل عاطفی حل نشده فرار می

سطح تمایزیافتگی این  رسد کهبنابراین منطقی به نظر می). جایگاه ضعیف من(ضعیفی برخوردارند 

  .دو سبک شبیه هم باشد

هاي جوان که نمونه این پژوهش را زوجاین پژوهش داراي چندین محدودیت بود؛ اول این

داد؛ تعمیمجامعه غیردانشگاهیبهتواننمیپژوهش رانتایجدادند و طبعاًدانشگاهی تشکیل می

در بررسی عوامل . هاي دیگر اجرا شودو زوج هابنابراین مهم است که مشابه همین پژوهش در گروه

گیري قرار هایی که در این پژوهش مورد ارزیابی و اندازهمرتبط با رضایت زناشویی عالوه بر متغیر

، متغیرهاي دیگري نیز ممکن است اثر داشته )هاي دلبستگی و خودمتمایزسازيسبک(اند گرفته

سر نیست؛ لذا تفسیر نتایج باید با در نظر گرفتن این ها از سوي محقق میباشند که کنترل تمامی آن

که تعداد سؤاالت این. ها بودواسطه نحوه پاسخگویی آزمودنیمحدودیت دیگر به. مسئله صورت گیرد

 هاشد، طبیعتاً از دقت و صراحت آزمودنیها میها نسبتاً زیاد بوده و باعث خستگی آزمودنیپرسشنامه

  . تایج تحقیق باید این مورد را هم مدنظر قرار دادکاهد؛ لذا در تفسیر نمی

که در تحقیق حاضر افراد به شود با توجه به اینها پیشنهاد میبا در نظر گرفتن این محدودیت

شود ، پیشنهاد می)یک زوج مرد و زن مورد بررسی قرار نگرفته است(اند صورت زوجی انتخاب نشده

پیشنهاد دیگر این است که مطالعات طولی در این . گیردهاي زوجی صورت همین تحقیق روي گروه

-هم. توان تغییرات این روابط را در طول زمان مشاهده کردبا انجام این کار می. مورد صورت گیرد

چون در پژوهش فعلی همه ابزارها . گیري عوض شودشود که ابزار اندازهچنین پیشنهاد می

گر مثل مصاحبه، براي سنجش دلبستگی و تمایزیافتگی فرد توان از ابزارهاي دیمی. خودسنجی بودند

  .شوداستفاده کرد، با انجام این کار بر اعتبار نتایج نیز افزوده می

اقداماتیهایی،پژوهشچنینهايبر یافتهتکیهباتوانندمیازدواجوخانوادهمشاورانودرمانگران

- و تصمیمازدواجازقبلمشاورهامرچنین درو همانجام دهندهازوجحل تعارضاتجهتدرمؤثر

.کمک کنندزوجینبههمسرانتخاببرايمناسبگیري
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