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 The main purpose of this study was to investigate the moderated mediating role of 

attachment behaviors (including companionship, responsiveness and accessibility) in 

the relationship between attachment styles (including safe, avoidance and anxiety) and 

marital satisfaction among married men and women in Tehran city of Iran. 400 married 

men and women in Tehran were selected by convenience sampling method and then 

questionnaires of shortened form of Marital Satisfaction Questionnaire (ENRICH), The 

Brief Accessibility, Responsiveness, and Engagement (BARE) Scale and Close 

Revised Relationship Experiences Scale (ECR-R) was distributed among them to 

collect data. Data were analyzed using SPSS-26 software using Pearson correlation 

coefficient and multiple regression. Regression results showed that attachment 

behaviors can predict marital satisfaction. Also, in the relationship between anxiety 

attachment and marital satisfaction, engagement and spouse accessibility have played a 

moderating role.  Conclusion: Despite accessibility, responsiveness and engagement in 

married life, the partner can become a supportive and protective person and instill a 

sense of comfort in his spouse, which can meet the psychological, emotional and sexual 

needs of the couple in the family and increase their marital satisfaction. 
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طلبی،  ی رفتارهای دلبستگی خود و همسر )شامل همدمشدهای تعدیلنقش واسطه  یمطالعه بررس  ن یا  ی هدف اصل

ی و اضطرابی( و رضایت  اجتنابهای دلبستگی )شامل ایمن،  ی بین سبکپذیری( در رابطه گویی و دسترسیپاسخ

تهران  بین  در  زناشویی شهر  متأهل  مردان  و  روش   ۴۰۰  بود.  زنان  با  تهران  شهر  متأهل  مردان  و  زنان  از  نفر 

دسترسنمونه  در  پرسشنامه  گیری  سپس  و  شدند  کوتاه  هایانتخاب  زناشویی  شدهفرم  رضایت  پرسشنامه    ی 

(ENRICH)  ،پذیری، پاسخگویی و همدممقیاس کوتاه دسترسی( طلبیBARE)  تجدیدنظرشدۀ تجارب   و مقیاس

و با   SPSS-26افزار تفاده از نرمها با استوزیع شد. داده  هابین آن ها دهآوری دا( برای جمعECR-Rروابط نزدیک )

ضر از  رگرس  رسونیپ   یهمبستگ  بیاستفاده  تجزیه  ونیو  شد.چندگانه  که    وتحلیل  داد  نشان  رگرسیون  نتایج 

ی بین دلبستگی  بینی کنند. همچنین در رابطهتوانند رضایت زناشویی را پیشرفتارهای دلبستگی خود و همسر می

نقش تعدیلطلبی و دسترسیزناشویی، همدماضطرابی و رضایت   با  :  گیرینتیجه  گر داشته است.پذیری همسر 

تواند به فردی حامی و  طلبی در زندگی زناشویی، شریک زندگی میپذیری، پاسخگویی و همدمدسترسی  وجود

روانی، عاطفی و    تواند نیازهایکند که این امر می  القا  احساس آرامشهمسر خود   بهکننده تبدیل شود و  محافظت

 ها را افزایش دهد. و رضایت آن  جنسی زوجین را در کانون خانواده برآورده سازد
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 مقدمه 

عنوان یک واحد اجتماعی کوچک، یکی از نهادهای عمدۀ جامعه  خانواده به

ها، آداب و محافظت از سنتشود. درواقع، خانواده محور اصلی  محسوب می

ها است که مبنایی قوی برای روابط اجتماعی پایدار در بین  رسوم و ارزش 

(. سنگ بنای تشکیل خانواده ازدواج  2۰13و همکاران،    1مردم است )زرنگاش 

می  دنبال  است که  به  افراد  خود  و  برای جامعه  بسیاری  مثبت  اثرات  تواند 

نش تحقیقات  مثال  برای  باشد.  داده داشته  جسمانی ان  و  روانی  اند سالمت 

اند یا  اند باالتر از افرادی است که هرگز ازدواج نکرده افرادی که ازدواج کرده 

کنند، به میران  های روانی کمتری تجربه می که تنشطوری اند. به طالق گرفته 

(،  2۰2۰،  2کنند )سالوادور، گاردنر و کندلر کمتری الکل و سیگار مصرف می 

میزان   بیماری به  و  دیابت  به  میکمتری  دچار  قلبی  وضعیت  های  و  شوند 

گلگر  و  )ویت  دارند  مجرد  افراد  به  نسبت  بهتری  نرخ  2۰۰۰،  3اقتصادی   ،)

(.  2۰1۹،  ۴سارزینسکا و همکاران -تر است )کلودزیخودکشی در میانشان کم

ترین رابطه برای زنان بوده است  اند ازدواج امن همچنین تحقیقات نشان داده 

توان گفت جوامعی که در آن افراد  (. از بعد اجتماعی هم می2۰۰۸،  5ماهر )

تر برای زندگی است چون میزان ارتکاب  ای امن اند جامعه بیشتری ازدواج کرده 

تر است )همان(. همچنین نرخ فرزندآوری  به جرایم و مصرف مواد در آن کم

 هم باالتر خواهد رفت.  

دواج و تشکیل خانواده، آمارها نشان  برخالف پیامدهای مثبت فراوان از

های اخیر روبه رشد بوده است. بر اساس  دهند که میزان طالق در سالمی

در    هزار نفر  33ی مرکز آمار ایران میزان طالق از حدود  آمارهای منتشرشده 

در   هزار نفر 1۷۰و حدود  13۸5در سال  هزار نفر ۷۹به حدود  13۷۰سال 

که  (. درحالی 13۹۹رسیده است )سایت رسمی مرکز آمار ایران،  13۹۹سال 

هزار    ۴۹۰هزار نفر و    55۶هزار نفر،    311ها به ترتیب  آمار ازدواج در این سال 

ایران،   (. یعنی میزان ازدواج  13۹۹نفر بوده است )سایت رسمی مرکز آمار 

محاسبات نشان  که    کاهش یافته و میزان طالق افزایش یافته است.به صورتی

درصد کاهش    3۶، بیش از  13۹۹تا    13۹۰دهد ازدواج در ایران در فاصله  می

از هر سه ازدواج یکی منجر به طالق شده است.    1۴۰۰و در سال    یافته است

رسد تالش برای بهبود روابط زناشویی و حفظ ازدواج در  بنابراین به نظر می

 انکار باشد.  ی زمانی امری ضروری و غیرقابل این برهه 

تواند تأثیر بسزایی در ها و ارکان ازدواج که میترین مؤلفهیکی از مهم

مندی  بهبود روابط زناشویی و پایداری زندگی زناشویی داشته باشد، رضایت

زناشویی احساس خوشحالی، رضایت و لذتی است که    زناشویی است. رضایت

 
1. Zarnegash 

2. Salvatore, Gardner & Kendler 

3. Waite and Gallagher 

4. Kolodziej - Sarzynska 

5. Maher 

6. Tavakol 

7. Robles 

8. Markey, Markey, & Gray 

9. Kolves 

10. Batterham 

11. Randall & Bodenmann 

12. Jiang 

یریم از سوی زن یا شوهر  گها را در نظر می های رابطۀ زوجوقتی همۀ جنبه

بینی  (. رضایت زناشویی خود پیش 2۰1۷و همکاران،    ۶شود )توکل تجربه می

روان  بهزیستی  است  کنندۀ  جسمی  سالمت  و  زندگی  از  رضایت  شناختی، 

همکاران،    ۷)رابلز  دقیق 2۰1۴و  بیان  به  همچنین  رابطه   تیرضاتر  (.  ی  از 

  ،۸ی و گر ،یمارک ،ی)مارکی در زندگ یشاد تواند موجب افزایش می زناشویی

(  2۰12،  ۹)کولوز و همکاران   یو جسم  ی سالمت روان  کمتر از  ی نگران،  (2۰۰۷

خطر  کاهش  و  ،  (2۰۰۷و همکاران،    یآوری در برابر استرس )مارکتاب   شیافزا

 شود. (  2۰1۴و همکاران،    1۰)باترهام   یخودکش

د که از گذارعوامل زیادی بر حصول رضایت زناشویی در زوجین اثر می

توان به موارد زیر اشاره کرد: سن و مدت ازدواج، بلوغ شناختی آن جمله می

مهارت  هیجانی،  هوش  رابطه،  از  انتظارات  مسئله،  و  حل  و  ارتباطی  های 

دلبستگی، رفتارهای دلبستگی، صمیمت، اعتماد و تعهد، عوامل فیزیولوژیکی،  

-جنسی، تعارض  های شخصیتی، مسائل مالی، رابطۀجذابیت جنسی، ویژگی 

و    12؛ جیانگ 2۰۰۹،  11های حل تعارض )رانداال و بودنمن های زناشویی سبک

 (  2۰15همکاران،  

داده نشان  زیادی  سبکتحقیقات  می اند  زوجین  دلبستگی  تواند  های 

ای با رضایت زناشویی داشته باشد )مانند عبدی زرین  ی معنادار قوی روابطه 

شود  های دلبستگی به رویکردهایی گفته می(. سبک 2۰2۰و صانعی طاهری،  

و به دو  کنند  ها استفاده میکه افراد برای ایجاد امنیت در روابط خود از آن 

دلبستگی ایمن از  .  (2۰1۴،  15اند )هولمِز تقسیم شده  1۴ایمن و نا   13گروه ایمن 

گیرد،  هستند شکل می  1۷و پاسخگو   1۶سترستجارب فرد با افرادی که در د

-ایمن نتیجۀ تجارب ناخوشایند فرد از ارتباط با چهره که دلبستگی ناحالیدر

ناایمن خود    یدلبستگاند.  های دلبستگی است که معموالً در دسترس نبوده 

اضطرابی دلبستگی  است.  اجتنابی  و  اضطرابی  نوع  دو  هوش  بر    ی ار یبا 

بر    یمبن  یعموم  ینگران  کی  نیهمچن)بالقوه    «1۹چسبندگیو »  1۸ازحد بیش

که همراه است، درحالی (  در دسترس نباشد  ازیدر زمان ن  یدگزن  کیشر  نکهیا

همراه است    تیمیرد صمو    در روابط  یبه جدا شدن عاطف   یاجتناب  یدلبستگ

 (. 2۰۰5،  2۰)شاور و میکولینسر 

بزرگسالی ارتباط  دهند که دلبستگی ناایمن در دوران  ها نشان مییافته

که دلبستگی ایمن رابطۀ مثبتی با رضایت  منفی با کیفیت رابطه دارد درحالی 

و همکاران،   22؛ ساندبرگ 2۰1۹و همکاران،  21از روابط صمیمی دارد )وولمن 

(. سطح باالی اضطراب و اجتناب در روابط صمیمی با افکار، احساسات  2۰1۷

افراد در هرگونه روابط از سطح شود و این  و رفتارهای ناکارآمد مشخص می 

  ی دلبستگ(. . همسرانِ زنانی که  2۰2۰،  23تری برخوردارند )رایت رضایت پایین 

13. Secure 

14. Insecure 

15. Holmes 

16. Accessible 

17. Responsive 

18. hypervigilance 

19. clinginess 

20. Mikulincer, & Shaver 

21. Vollmann 

22. Sandberg 

23. Wright 
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در مردان    یاجتناب  ی، و دلبستگدارنداز رابطه  ی  کمتر  تیرضااضطرابی دارند،  

  ن، یسگر  دلو،یووز  ورتز،ی )گمرتبط بوده است  زنان    درکمتر از رابطه    تیبا رضا

کناتسون  می  (.2۰13،  1و  نشان  مطالعات  دلبستۀ  همچنین  افراد  که  دهند 

شان دارند  ایمن اطمینان بیشتری به روابط خود و میزان تعهد شریک عاطفی

افراد دلبسته نا (.  2۰1۶)میکولینسر و شیور،   ایمن روابط عاطفی در مقابل، 

های هیجانی، ترس از صمیمیت،  هایی همچون فراز و نشیبخود را با ویژگی

(. عالوه  2۰1۹کنند )وولمن و همکاران،  حسادت، و افکار وسواسی توصیف می 

ر رابطه عاطفی خود انجام  گذاری کمتری دایمن اجتنابی سرمایهبر این افرادِ نا 

روان می و  عاطفی  نظر  از  از شریک  دهند،  فاصله گرفتن  دنبال  به  شناختی 

شوند )کمپبِل و  عاطفی خود هستند، و به احتمال بیشتری درگیر خیانت می

مندی زناشویی دلبستگی ایمن با رضایت  رو، سبک . از این(2۰11،  2مارشال 

اضطرابی(   و  )اجتنابی  ناایمن  دلبستگی  و سبک  زناشویی بیشتر  رضایت  با 

  (.2۰۰۴،  3کمتر رابطه دارد )بانز 

سبک  دیگر  طرف  تعارض  از  مدیریت  در  افراد  توانایی  دلبستگی،  های 

به را هم  می زناشویی  قرار  تأثیر  و هیرشبرگ شدت تحت  اری  )بن  ،  ۴دهند 

(. برای نمونه، افراد با سبک دلبستگی اضطرابی استرس زیادی را هنگام  2۰۰۹

کنند در طی تعارض فشار بیشتری  دهند و سعی مینشان می تعارض از خود  

بر همسران خود وارد کنند، در مقابل افراد با سبک دلبستگی ایمن هنگام  

بیشتر سعی می  و کمتر بر خود و همسر خود  تعارض  کنند مصالحه کرده 

های  (. بنابراین، سبک 13۹۴استرس وارد کنند )کرمی بدالجی و همکاران،  

مهمی برای حل تعارض و یا تحمل شرایط نامطلوب در روابط  دلبستگی عامل  

است که خود می  را تحت  تواند رضایت  زناشویی  رابطه  و سالمت  زناشویی 

)کراولی  دهد  قرار  ازاین2۰۰۶،  5تأثیر  سبک(.  میرو  دلبستگی  توانند  های 

  مستقیماً رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار دهند و از سویی دیگر با اثرگذاری 

 بر تعارضات زناشویی تأثیری غیرمستقیم بر رضایت زناشویی داشته باشند.  

داده  نشان  اخیر  میمطالعات  دلبستگی  خاص  رفتارهای  که  تواند  اند 

های دلبستگی کیفیت رابطه و رضایت زوجین از رابطه را حتی بهتر از سبک

. منظور از رفتارهای دلبستگی،  (2۰1۷بینی کند )ساندبرگ و همکاران،  پیش

همدمدسترس  و  پاسخگویی  و پذیری،  )سندبرگ  است  )مشارکت(  طلبی 

به2۰12همکاران،   رفتارهای  (.  بهطورکلی  رفتارهایی دلبستگی  عنوان 

اند که احساس امنیت فرد از نظر دلبستگی و نزدیکی هیجانی به  شده تعریف

می   شخصیت افزایش  را  باالی    (.2۰1۴ولمز،  ه)  دهنددلبستگی  سطح 

از   رفتارهای دلبستگی در روابط صمیمی امنیت الزم برای افزایش رضایت 

  2۰1۴و همکاران،  ۶دهد )اوکا رابطه و کاهش پریشانی در رابطه را افزایش می 

پذیری، پاسخگویی و همدلی یا  (. اگر دسترس 2۰15و ساندربرگ و همکاران،  

ها  د که منجر به تأمین نیازهای عاطفی آن ای باشاندازه ها بههمسویی در زوج

در رابطه شود به ایجاد نگرش مثبت زوجین نسبت به هم و نسبت به رابطه  

آن زناشویی  رضایت  سرانجام  و  و  شده  ماندر  داشت.  دنبال خواهد  به  را  ها 

 
1. Givertz, Woszidlo, Segrin, & Knutson 

2. Campbell & Marshall 

3. Banse 

4. Ben‐Ari & Hirshberg 

5. Crowley 

6. Oka 

زوج 2۰15)  ۷هانتر  دادند  نشان  قبیل  (  از  دلبستگی  رفتارهای  که  هایی 

همسویی عاطفی بیشتری در روابط خود تجربه    پذیری، پاسخگویی ودسترس 

آنمی رابطۀ  در  زناشویی  خیانت  احتمال  رضایت  کنند  و  یافته  کاهش  ها 

آن می زناشویی  افزایش  قبیل  ها  از  دلبستگی  رفتارهای  اساس  بر  یابد. 

تواند به  پذیری، پاسخگویی یا همسویی در زندگی زناشویی، فرد میدسترس 

مراقبت  حامی،  و  یک  به  کننده  که  شود  تبدیل  دیگری  برای  امن  پناهگاه 

کند در این پناهگاه امن احساس آرامش و تسکین کند،  دیگری کمک می

می که  کانون  فضایی  در  را  زوجین  جنسی  و  روانی  عاطفی،  نیازهای  تواند 

ها شود.  خانواده و رابطه برآورده ساخته و موجب رضایت از رابطه در بین آن

مش مطالعات  در  طرفی،  نقش  از  دلبستگی  رفتارهای  که  شده  خص 

رفتارهای سالم و   کنندۀبینیکننده در مشکالت ارتباطی دارند و پیشتعدیل

دهند  ثبات زندگی زناشویی هستند و نیز تعامالت مثبت زوجین را افزایش می

همکاران،   و  همکاران،  2۰1۷)ساندبرگ  و  اوکا  ناپ 2۰1۴؛  همکاران،    ۸؛  و 

 (.  2۰1۶ن،  و همکارا ۹؛ دیویس2۰15

با توجه به موارد عنوان شده و بر اساس جستجوهای محقق مطالعات  

پذیری، پاسخگویی اندکیْ روابط بین رفتارهای دلبستگی خود )شامل دسترس 

های دلبستگی و رضایت زناشویی را در داخل کشور  طلبی(، سبک و همدم

های دلبستگی ای که بتواند ارتباط بین سبکرو مطالعه اند ازاین بررسی کرده 

تواند  و رضایت زناشویی را و رفتارهای دلبستگی مورد ارزیابی قرار دهد، می

رو در پژوهش حاضر  های روابط زوجین شود. ازاین منجر به درک بهتر پویایی 

های  ی بین سبکگری رفتارهای دلبستگی را در رابطه قصد داریم نقش تعدیل

 .ر دهیمدلبستگی و رضایت زناشویی مورد بررسی قرا

 روش  

نوع   از  حاضر  روابط    کاربردی  -بنیادیپژوهش  بررسی  منظور  به  و  است 

( 2۰1۷)  11و هایز  1۰گری از رگرسیون چندگانه به روش دارلینگتون تعدیل

های متأهل  زوج ی  ی آماری پژوهش حاضر را کلیهجامعه استفاده شده است.  

   ۴۰۰تهران    های متأهل شهرزوجی  کلیه. از بین  دهندتهران تشکیل می  شهر

های موردنظر  و پرسشنامه  شدندانتخاب گیری در دسترس  با روش نمونه نفر 

گیری کرونا این  ها توزیع شد. با توجه به شرایط حاصل از همهدر بین آن

پرسشنامه زوجین  و  گرفت  انجام  آنالین  به صورت  به صورت  مطالعه  را  ها 

 آنالین تکمیل کردند.  

ورود به پژوهش عبارت بودند از متأهل بودن، داشتن سن باالتر از  های  مالک 

عدم دریافت  سال،  گذشت حداقل دو سال از ازدواج،    ۴5سال و باالتر از    2۰

و رضایت آگاهانه از     زمان با پژوهشپزشکی همدرمانی یا درمان روان روان 

بود  های خروج از پژوهش هم عبارت  تکمیل پرسشنامه بود. همچنین مالک

تشخیص  از   یا  روان   اختالالتداشتن  داشتن  شخصیت  اختالالتپریشی   ،

زمان اجرای این پژوهش    اختالفات شدید زناشویی به صورتی که زوجین در

7. Maunder & Hunter  

8. Knapp   

9. Davis   

10. Darlington 

11. Hayes 



 ...                                                                            احسان نیک منش و همکاران و  ایهای دلبستگی و رضایت زناشویی: نقش واسطه ی سبک رابطه   

                                                              

311 

ش
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
ره 

دو
ی، 

خت
شنا

وان
ن ر

وی
ی ن

ها
17

ره  
ما

 ش
،

68
  ،

ان
ست

زم
  

14
01

 

 

  اطالعاتعدم همکاری در گردآوری  (،  جدایی موقتد )جدا از هم زندگی کنن

پاسخ یا  بهو  پرسشنامه  به  ناقص  دهی  از  بی)صورت  بیش  ماندن    2۰پاسخ 

پاسخ درصد   و  سؤاالت(  الگودار.  از  صورت  به  پرسشنامه  سؤاالت  به  دهی 

های  نامه ترتیب افراد واجد شرایط مورد پژوهش قرار گرفتند و پرسش این به

 زیر را تکمیل کردند: 

 ( ENRICH) ی پرسشنامه رضایت زناشویی فرم کوتاه شده 

در سال    1سط اولسون، فورنیر و دراکمنپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ تو

های زناشویی در  عنوان ابزاری برای نشان دادن پویایی طراحی شد و به   1۹۸2

سؤال    115خرده مقیاس و    12دارای    تحقیقات گسترش یافت. این پرسشنامه

گزارش    ۹5/۰پایایی آن    است و  مخالفم  کامالًموافقم تا    کامالًای از  پنج گزینه

در این ابزار نشان   باالترنمره (. 1۹۸3، ون، فورنیر و دراکمن اولس شده است )

است.  رابطه  از  فرد  بیشتر  این  شده کوتاه   ینسخه نژاد  سلیمان  از رضایت  ی 

تهیه کرد )سجادی و فقیرپور،    13۷3را در سال  ماده    ۴۷  شامل  پرسشنامه

اع(.  13۹5 کوتاه پرسشنامه ار  تبضریب  آلفا   شدهی  ضریب  از  استفاده  ی  با 

این پرسشنامه    باالیاعتبار    از  نشان  وبود    ۹5/۰محاسبه گردید که    رونباخک

در پژوهش تیمورپور، مشتاق بیدختی و  (.  2۰1۰ی،  بخشایش و مرتضو )  دارد

به دست    ۹۶/۰نیز ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  (  13۸۹) پورشهباز  

مشخص شد    (13۹1)  نظری  آمد. در پژوهش احدی، هومن، کوشکی و شاه

مقیاس  پرسشنامه، زوج که کلیه خرده  متمایز  های  را  ناراضی  و  راضی  های 

می کند  می نشان  خود  امر  این  روایی    دهدکه  از  خوبی   مالکپرسشنامه 

  جامعه  مذهبی   –های فرهنگی  دیگر با توجه به ویژگیعبارت برخوردار است. به

میزان رضایت زناشویی رسد استفاده از این ابزار در بررسی  می  نظر  به  ایرانی

   مناسب است.  

 (BAREطلبی )پذیری، پاسخگویی و همدم مقیاس کوتاه دسترسی 

دسترسی  کوتاه  همدممقیاس  و  پاسخگویی   مقیاسیطلبی،  پذیری، 

برای سنجش رفتارهای دلبستگی در روابط زناشویی است که  ی  خودگزارش

ه است. این  طراحی شد (  2۰12)  2توسط سندبرگ، باسبی، جانسون و سوشیدا 

دسترسی  عالوهمقیاس   یعنی  دلبستگی،  اصلی  رفتارهای  و  بر  پذیری 

کند.  طلبی در پیوند زناشویی نیز تأکید میپاسخگویی، بر نقش کلیدی همدم 

ای  درجه   5سؤالی، دارای شش خرده مقیاس با طیف لیکرت    12این مقیاس  

بافت رابطه ردازد.  پی زوجی میاست و به سنجش رفتارهای دلبستگی در 

با استفاده از یک مجموعه اولیه   یبرای ساخت این آزمون، سازندگان مقیاس

طراحی کردند سپس این مقیاس اولیه را بر روی یک  (  هیگو  3۰)ها  از گویه

  و  پایایی تادانشجوی کارشناسی اجرا کردند  1۰۰نمونه آزمایشی متشکل از 

مقیاس  خرده  عاملی  بسنجند  هاساختار  اولیه،  را  اجرای  نتایج  اساس  بر   .

یا بازنویسی   اصالحها نیز برای هر سازه،  چندین گویه حذف شدند، دیگر گویه

سؤالی با دو گویه برای هر سازه باقی ماند    12، یک مقیاس تینهاشدند و در

کردند.  را ارزیابی می  شانی زندگشریک  خودشان و    که در آن هر یک از افراد

 
1. Olson, Fournier & Druckman 

2. Sandberg, Busby, M., Johnson, & Yoshida 

3. Brennan, Clark & Shaver 

4. Fraley, Waller, Brennan 

5. Alonso‐arbiol, Balluerka, Shaver 

های  این مقیاس را از نظر ویژگی  (13۹۷) در ایران نیز رسولی، بابایی و داورنیا  

زوج و در    3۰ماتی  ها در اجرای مقد مورد ارزیابی قرار دادند. آن  یسنجروان 

در شهر تهران مورد بررسی قرار دادند.  ( را  نفر ۴۰۰) زوج 2۰۰ اجرای اصلی

آمده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، شش عامل را نشان داد  دستنتایج به

درصد از واریانس کل را تبیین کردند. نتایج تحلیل    ۸۴/۷2 که در مجموع

ها  س برازش قابل قبولی با دادهعامل تأییدی، مؤید این بود که ساختار مقیا

کنند. در بررسی می  تأییدهای نیکویی برازش مدل را  دارد و کلیه شاخص

پایایی مقیاس نیز ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی کل پرسشنامه به ترتیب  

با   مقیاس این  به دست آمد. همچنین ضریب روایی همگرای    ۹۰/۰و    ۸۶/۰

پرسشنا و  نفره  ترتیب  مقیاس سازگاری دو  به  زناشویی  و    ۶۸/۰مه رضایت 

به دست    5۸/۰ارضات زناشویی،  عآن با پرسشنامه ت  یبود و روایی واگرای  ۷2/۰

حد   در  که  قابل   باالآمد  نشان و  مطالعه  این  نتایج  است.    ی دهندهقبول 

و امکان استفاده  رفتارهای دلبستگی   سنجی مطلوب مقیاسهای روان ویژگی

 . حوزه زناشویی است  یهاابزار پایا و روا در پژوهش   عنوان یکاز این مقیاس به 

 ( ECR-Rشدۀ تجارب روابط نزدیک )  دنظریتجد مقیاس

کالرک و شیور    ن،اتوسط برن  1۹۹۸در سال    پرسشنامه تجربه در روابط نزدیک

  3۶ابزار  هک پرسشنامه  نیا (. 1۹۹۸، 3)برنان، کالرک و شاور طراحی شده است

ای خودسنجی و شامل دو خرده مقیاس همنوا با نظریه دلبستگی شامل  گزاره 

  تم یآ  1۸از ابعاد اضطراب و اجتناب دارای    کی اجتنابی و اضطرابی است. برای هر  

  IRT( این پرسشنامه را با استفاده از نظریه  2۰۰۰)  ۴فارلی، والر و برناناست.  

در مطالعه آلونسو  را ساختند.    ECR-Rقرار دادند و پرسشنامه    دنظری تجدمورد  

و   شیورآربیلو  و  قرار  (  2۰۰۷)  5بالوئرکا،  تائید  مورد  پرسشنامه  عاملی  ساختار 

با استفاده از روش بازآزمایی، ضریب پایایی    (2۰۰۰)  همکاران  و  ۶فریلی .  گرفت

اجتناب    قیاسم  برایرا    ۹5/۰مقیاس اضطراب و ضریب پایایی    را برای   ۹۴/۰

، ضریب  یاهفته سه   بازآزمایی  نیز با(  2۰۰5)  ۷سیبلی، فیشر و لیو.  گزارش کردند

گزارش    ۹۰/۰و ضریب پایایی مقیاس اجتناب را    ۹2/۰پایایی مقیاس اضطراب را  

اضطراب    هاینشان دادند که هر یک از مقیاس (  2۰۰۶)  ۸فرچایلد و فینی.   نمودند

باال درونی  همسانی  از  اجتناب  به و  برخوردارند  آلفا  طوری یی  ضریب    برایکه 

و   ۹بطالنی .  بوده است  ۹2۷/۰مقیاس اجتناب،    و برای  ۹1۷/۰مقیاس اضطراب،  

( درونی ( هم  2۰1۰همکاران  اضطراب    همسانی  مقیاس  برای  برای    ۹2/۰را  و 

آلفای کرونباخ کل و  هم    در کشور ایران.  اندگزارش کرده   ۹1/۰مقیاس اجتناب  

آمد  به دست    ۸۹/۰و    ۸۰/۰،  ۷۹/۰های اجتناب و اضطراب به ترتیب  زیرمقیاس 

پایایی    بعالوه.  (13۹2،  مشهدی و سلطانی نژاد  زاده، پشت  پناغی، ملکی، ذبیح)

بازآزمون کل، زیرمقیاس اجتناب و زیرمقیاس اضطراب در بازه زمانی دو    -مون  آز

ترتیب   به  است  ۸۹/۰و    ۷1/۰،  ۸۷/۰هفته  شده  همکاران،  پناغ)  گزارش  و  ی 

. در این پژوهش با استفاده از مقیاس فوق و با تعیین نمرات برش در هر  (13۹2

دلبسته افراد  مشخص  ایمن  مقیاس،  را  اجتنابی  ناایمن  و  اضطرابی  ناایمن   ،

 .میکنیم

 

6. Fraley 

7. Sibley, Fischer, & Liu 

8. Fairchild, & Finney 

9. Botlani 
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 نتایج

ویژگی  بررسی  به  پژوهش  توصیفی  آمار  بخش  جمعیت در  شناختی های 

نفر زن    1۷۶کننده در پژوهش شامل  کنندگان پرداختیم. افراد شرکتشرکت 

و    ۴۴) )   22۴درصد(  مرد  ویژگی  5۶نفر  سایر  بودند.  های  درصد( 

در  جمعیت  فرزندان  تعداد  و  ازدواج  مدت  سن،  شامل   !Errorشناختی 

Reference source not found.   .گزارش شده است 

های رضایت زناشویی، رفتارهای دلبستگی های توصیفی مؤلفههمچنین آماره

های دلبسبتگی مورد بررسبی قرار گرفت و نتایج کجی و کشبیدگی و سببک

قرار دارد    ±۹۶/1ی نرمبال  بود کبه این مقبدار در محبدودههبا حباکی از این  داده

باشبببند. همچنین نتایج همبسبببتگی ها از نرمالیتی الزم برخوردار میو داده

های  حاکی از این است که بین رضایت زناشویی، رفتارهای دلبستگی و سبک

 (.2جدول  ی معناداری وجود دارد )دلبستگی رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه  تعدیلگری  نقش  بررسی  منظور  شامل  به  دلبستگی  رفتارهای  های 

انواع سبک طلبی( در  پذیری، پاسخگویی و همدم )دسترس  های  ارتباط بین 

رگرسیون   از  اضطرابی(  ناایمن  و  اجتنابی  ناایمن  و  ایمن  )شامل  دلبستگی 

 چندگانه استفاده شد: 

تعدیل  نقش  همدم بررسی  و کنندگی  پاسخگویی  طلبی، 

ی بین دلبستگی اجتنابی با پذیری خود و همسر در رابطه دسترسی 

 رضایت زناشویی 

آورده شبده اسبت حاکی از این بود    3جدول  نتایج رگرسبیون چندگانه که در  

طلبی خود، پاسبخگویی خود و  کنندگی همدمکه دلبسبتگی اجتنابی با تعدیل

درصببد از واریانس    ۴2و    3۹،  ۴۰تواند به ترتیب پذیری خود میدسببترسببی

اجتنبابی ببا  رضببببایبت زنباشبببویی را تبیین کنبد. همچنی ن دلبسبببتگی 

پذیری  طلبی همسبر، پاسبخگویی همسبر و دسبترسبیکنندگی همدمتعدیل

درصبد از واریانس رضبایت زناشبویی را تبیین کند.   3۹تواند  همسبر هر سبه می

طلبی  طلبی خود، همدمبررسببی ضببرایب بتا هم نشببان داد که فقط همدم

بینی کند و  پیشتواند رضبایت زناشبویی را  پذیری خود میهمسبر و دسبترسبی

پذیری خود و  طلبی، پاسببخگویی و دسببترسببیکنندگی همدمنقش تعدیل

 همسر مورد تائید قرار نگرفت.

تعدیل  نقش  همدم بررسی  و کنندگی  پاسخگویی  طلبی، 

ی بین دلبستگی اضطرابی با  پذیری خود و همسر در رابطه دسترسی 

 رضایت زناشویی 

آورده شده است، حاکی از این بود   ۴جدول نتایج رگرسیون چندگانه که در 

طلبی خود، پاسخگویی خود و  کنندگی همدمکه دلبستگی اضطرابی با تعدیل

می دسترسی  ترتیب  پذیری خود  به  واریانس    ۴3و    ۴۰،  ۴1تواند  از  درصد 

کنندگی رضایت زناشویی را تبیین کند. همچنین دلبستگی اضطرابی با تعدیل

دسترسیهمدم  و  همسر  پاسخگویی  همسر،  سه  طلبی  هر  همسر  پذیری 

درصد از واریانس رضایت زناشویی را تبیین کند. بررسی ضرایب    ۴1تواند  می

طلبی همسر، پاسخگویی خود،  طلبی خود، همدمدمبتا هم نشان داد که هم

پذیری همسر به تنهایی پذیری خود، دسترسی پاسخگویی همسر، دسترسی 

پیشمی را  زناشویی  رضایت  دلبستگی توانند  تعامل  همچنین  کنند.  بینی 

 ( n=400. ماتریس همبستگی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش )1جدول 

 M   SD  KU SK 1 2 3 ۴ 5 ۶ ۷ ۸ ۹ مؤلفه  متغیر  ردیف 

          ۰/ ۰۸1 - ۰/ 1۹۴  13/ ۰25   1۴۰/ 1۸  رضایت زناشویی  1

         **۰/ ۸۷۰ - ۰/ 1۶۰ - ۰/ ۰3۷  1/ 2۷3   5/ ۴5 پذیری دسترسی  2

        **۰/ ۹۶2 **۰/ ۸۶3 - ۰/ 1۰۴ - ۰/ ۰۰2  1/ 25۴   5/ ۴۷ پاسخگویی  رفتار دلبستگی خود  3

       **۰/ ۹۶۴ **۰/ ۹5۹ **۰/ ۸۶5 - ۰/ 155 - ۰/ 151  1/ 25۶   5/ ۴5 طلبیهمدم   ۴

      **۰/ ۶5۹ **۰/ ۶5۹ ** ۰/ ۶۶1 **۰/ ۸53 ۰/ 231 - ۰/ 31۹  1/ 2525۶   5/ ۴۹5۰ پذیری دسترسی  5

     **۰/ ۹۶۴ **۰/ ۶5۷ **۰/ ۶53 ** ۰/ ۶۶2 **۰/ ۸55 ۰/ 2۶۰ - ۰/ 253  1/ 253۹3   5/ ۴۶۰۰ پاسخگویی  رفتار دلبستگی همسر ۶

    **۰/ ۹۶۹ **۰/ ۹۶۹ ** ۰/ ۶۶۰ **۰/ ۶53 **۰/ ۶5۹ **۰/ ۸5۴ ۰/ 1۹5 - ۰/ 2۸۸  1/ 2۴5۹۸   5/ ۴۶25 طلبیهمدم   ۷

۸ 

 های دلبستگی سبک

   **-۰/ 2۷۶ **-۰/ 2۸۹ **-۰/ 2۷2 **-۰/ 35۰ **-۰/ 32۴ **-۰/ 32۰ **-۰/ 3۶5 ۰/ ۰۸۷ ۰/ 3۰1  1/ ۴22۶   15/ 53۸ اضطرابی

  **۰/ ۴5۰ **-۰/ 31۷ **-۰/ 3۰۸ **-۰/ 31۰ **-۰/ 33۰ **-۰/ 332 **-۰/ 32۰ **-۰/ 35۷ ۰/ ۰۶۴ - ۰/ 252  1/ ۴5۸   1۹/ 5۰ اجتنابی ۹

 **-۰/ ۴31 **-۰/ ۴31 **۰/ 2۶۰ ** ۰/ 2۶۶ **۰/ 2۶۰ **۰/ 2۹۷ ** ۰/ 2۶۶ **۰/ 2۷۸ **۰/ 332 - ۰/ 13۹ - ۰/ 1۶2  1/ 3۸5   35/ ۴۷ ایمن 1۰
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پذیری  طلبی همسر و تعامل دلبستگی اضطرابی با دسترسیاضطرابی و همدم 

ی بین دلبستگی اضطرابی با رضایت زناشویی را  توانند رابطه همسر هم می

 بینی کنند. پیش 

 
 
 

ی بین  توانند رابطه پذیری همسر می طلبی همسر و دسترسیبه عبارتی همدم 

 سبک دلبستگی اضطرابی و رضایت زناشویی را تعدیل کند. 

 

 
 
 

ی بین دلبستگی اجتنابی با رضایت پذیری خود و همسر در رابطه، پاسخگویی و دسترسیطلبیکنندگی همدمنتایج رگرسیون نقش تعدیل. 2جدول  

 زناشویی

 b Std. E t p β F P R2 adj R2 بینپیش 

     ۴۰۶/۰ ۴۷۸/۰ - ۷11/۰ 325/۰ - 231/۰ دلبستگی اجتنابی 

 ۴۰1/۰ ۴۰۷/۰ ۰۰1/۰ 51۹/۹۰ - 2۹۷/۰ ۰2۶/۰ - 231/2 ۰۹5/1 - ۴۴3/2 طلبی خود همدم 

     1۶۸/۰ 2۹۸/۰ ۰۴2/1 ۰5۶/۰ ۰5۸/۰ طلبی خود دلبستگی اجتنابی در همدم 

     ۴۹1/۰ ۶2۶/۰ - ۴۸۸/۰ 33۴/۰ -1۶3/۰ دلبستگی اجتنابی 

 3۹2/۰ 3۹۸/۰ ۰۰1/۰ 2۰3/۸۷ -۰۴۶/۰ ۰۴۶/۰ - ۰۰1/2 12۶/1 - 252/2 طلبی همسر همدم 

     1۶3/۰ 3۹۰/۰ ۸۶1/۰ ۰5۸/۰ ۰5۰/۰ طلبی همسر دلبستگی اجتنابی در همدم 

     5۷1/۰ ۸5۷/۰ - 1۸1/۰ 321/۰ - ۰5۸/۰ دلبستگی اجتنابی 

 3۹2/۰ ۴۰1/۰ ۰۰1/۰ 3۰۷/۸۸ 2۶۷/۰ ۰۸۸/۰ - ۷11/1 ۰۷2/1 - ۸3۴/1 پاسخگویی خود 

     135/۰ ۶1۷/۰ 5۰1/۰ ۰55/۰ ۰2۸/۰ دلبستگی اجتنابی در پاسخگویی خود 

     5۷۰/۰ ۸1۰/۰ - 2۴۰/۰ 332/۰ - ۰۸۰/۰ دلبستگی اجتنابی 

 3۹2/۰ 3۹۸/۰ ۰۰1/۰ 35۴/۸۷ 2۰۴/۰ ۰۷۶/۰ - ۷۷۸/1 122/1 - ۹۹5/1 پاسخگویی همسر 

     151/۰ 52۰/۰ ۶۴۴/۰ ۰5۸/۰ ۰3۷/۰ دلبستگی اجتنابی در پاسخگویی همسر 

     ۴۴۹/۰ 5۹۹/۰ - 52۷/۰ 313/۰ -1۶5/۰ دلبستگی اجتنابی 

 ۴1۹/۰ ۴25/۰ ۰۰1/۰ ۴22/۹۷ - 1۷۰/۰ ۰35/۰ - 121/2 ۰55/1 - 23۸/2 پذیری خوددسترسی 

     153/۰ 3۸2/۰ ۸۷۶/۰ ۰5۴/۰ ۰۴۷/۰ پذیری خود دلبستگی اجتنابی در دسترسی 

     ۶۸3/۰ ۹۴۶/۰ ۰۶۷/۰ 33۷/۰ ۰23/۰ دلبستگی اجتنابی 

 3۸۹/۰ 3۹5/۰ ۰۰1/۰ 2۹۴/۸۶ 5۸2/۰ 1۴۹/۰ - ۴۴۴/1 13۰/1 -۶32/1 پذیری همسردسترسی 

     133/۰ ۷5۰/۰ 31۹/۰ ۰5۸/۰ ۰1۹/۰ پذیری همسر دلبستگی اجتنابی در دسترسی 

 

 زناشوییی بین دلبستگی ایمن با رضایت پذیری خود و همسر در رابطه گویی و دسترسیطلبی، پاسخکنندگی همدم نتایج رگرسیون نقش تعدیل  :3جدول 

 b Std. E t p β F P R2 adj R2 بین پیش

     5۴3/۰ ۷۹۸/۰ - 25۶/۰ 31۹/۰ - ۰۸2/۰ دلبستگی ایمن 

 ۴۰۷/۰ ۴13/۰ ۰۰1/۰ ۸3۰/۹2 ۴۸۸/3 ۸۰۹/۰ - 2۴3/۰ ۰31/2 - ۴۹3/۰ طلبی خود همدم

     ۰۹۰/۰ ۶۹۹/۰ - 3۸۷/۰ ۰5۷/۰ - ۰22/۰ طلبی خود دلبستگی ایمن در همدم

     ۶۹۷/۰ ۸3۸/۰ 2۰5/۰ 322/۰ ۰۶۶/۰ دلبستگی ایمن 

 ۴۰۴/۰ ۴1۰/۰ ۰۰1/۰ ۸13/۹1 ۷۶5/۴ ۷۰1/۰ 3۸5/۰ ۰32/2 ۷۸2/۰ طلبی همسر همدم

     ۰55/۰ 31۶/۰ - ۰۰5/1 ۰5۷/۰ - ۰5۷/۰ طلبی همسر دلبستگی ایمن در همدم

     333/۰ 35۰/۰ - ۹35/۰ 325/۰ - 3۰۴/۰ دلبستگی ایمن 

 ۴۰۷/۰ ۴13/۰ ۰۰1/۰ ۶۹۶/۹2 3۷۷/2 ۴1۶/۰ - ۸15/۰ ۰۷۶/2 - ۶۹2/1 پاسخگویی خود 

     12۷/۰ ۸3۸/۰ 2۰5/۰ ۰5۹/۰ ۰12/۰ دلبستگی ایمن در پاسخگویی خود 

     ۶۹۰/۰ ۸5۹/۰ 1۷۸/۰ 323/۰ ۰5۷/۰ دلبستگی ایمن 

 ۴۰3/۰ ۴۰۹/۰ ۰۰1/۰ ۴۴2/۹1 ۷۰۰/۴ ۷35/۰ 33۸/۰ ۰۴5/2 ۶۹2/۰ پاسخگویی همسر 

     ۰5۸/۰ 3۴2/۰ - ۹51/۰ ۰5۸/۰ - ۰55/۰ پاسخگویی همسر دلبستگی ایمن در 

     ۴۰۶/۰ 525/۰ - ۶3۶/۰ 3۰۷/۰ - 1۹5/۰ دلبستگی ایمن 

 ۴2۷/۰ ۴32/۰ ۰۰1/۰ 5۷1/1۰۰ ۶۷۸/2 55۴/۰ - 5۹2/۰ ۹5۸/1 - 15۹/1 پذیری خود دسترسی

     1۰5/۰ ۹۴۷/۰ - ۰۶۶/۰ ۰55/۰ - ۰۰۴/۰ پذیری خود دلبستگی ایمن در دسترسی

     ۷5۷/۰ ۷11/۰ 3۷1/۰ 325/۰ 12۰/۰ دلبستگی ایمن 

 ۴۰3/۰ ۴۰۹/۰ ۰۰1/۰ 21۷/۹1 13۸/5 5۷۶/۰ 55۹/۰ ۰۴۰/2 1۴1/1 پذیری همسر دسترسی

     ۰۴5/۰ 2۴2/۰ - 1۷2/1 ۰5۷/۰ - ۰۶۷/۰ پذیری همسردلبستگی ایمن در دسترسی
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آورده شده است، حاکی از    4جدول  5جدول  نتایج رگرسیون چندگانه که در  

طلبی خود، پاسببخگویی  کنندگی همدماین بود که دلبسببتگی ایمن با تعدیل

درصببد از    ۴3و   ۴۰،  ۴۰تواند به ترتیب  پذیری خود میخود و دسببترسببی

واریبانس رضبببایبت زنباشبببویی را تبیین کنبد. همچنین دلبسبببتگی ایمن ببا  

پذیری  طلبی همسبر، پاسبخگویی همسبر و دسبترسبیکنندگی همدمتعدیل

درصبد از واریانس رضبایت زناشبویی را تبیین کند.   ۴۰تواند  همسبر هر سبه می

   بررسی ضرایب

توانند رضببایت زناشببویی را  ها نمیکدام از مؤلفهبتا هم نشببان داد که هیچ

 بینی کنند.پیش

 بحث و نتیجه گیری

تعدیل نقش  بررسی  حاضر  پژوهش  و  هدف  دلبستگی خود  رفتارهای  گری 

های دلبستگی و رضایت زناشویی و بررسی نقش  ی بین سبکهمسر در رابطه 

 های دلبستگی و رفتارهای دلبستگی در رضایت زناشویی بود.  سبک 

ی بین  تواند رابطه پژوهش حاضر نشان داد که رفتارهای دلبستگی نمی

دلبستگسبک  تعدیلهای  را  زناشویی  رضایت  و  به ی  کند.  دیگر  عبارتگری 

های دلبستگی از  بینی سبکوجود رفتارهای دلبستگی نتوانست میزان پیش 

رضایت زناشویی را افزایش یا کاهش دهد. با توجه به تأثیری که رفتارهای  

توان گفت که شاید رفتارهای  دلبستگی بر روی رضایت از زناشویی داشتند می 

سبک  دلبستگی بین  ارتباط  در  میانجی  رضایت  نقش  و  دلبستگی  های 

قابل البته  باشد.  داشته  رابطهزناشویی  در  که  است  دلبستگی ذکر  بین  ی 

همدم  زناشویی،  رضایت  و  دسترسیاضطرابی  و  نقش  طلبی  همسر  پذیری 

گر داشته است. به عبارت دیگر  افرادی که دلبستگی اضطرابی دارند  تعدیل

 
1. Johnson 

پذیری باالتری داشته باشند،  طلبی و دسترسیهمدم   انشانهمسر  کهیدرصورت

زناشویی  زندگی  از  میرضایت  افزایش  دسترس    گریدعبارتبه یابد.  شان  در 

تواند رضایت زناشویی را در افراد  بودن و درگیر بودن همسران در رابطه می

 ی اضطرابی افزایش دهد.  دلبسته

ه بعد رفتارهای دلبستگی  دیدیم که هر س  آمدهدستبهبر اساس نتایج  

بینی کنند. این  توانند رضایت زناشویی را پیش خود و همسر به تنهایی می

سندبرگ، برادفورد و براون  و  (  2۰15و همکاران )  راستا با نتایج کنپیافته هم

(2۰1۷( رازی  و  کیایی  و  که  13۹۸(  است    ی رفتارها  کردندگزارش  ( 

از    تیرضای( توانستند  دلبستگ  یاهسبکای )از  به صورت جداگانه   ،یدلبستگ

  بینی کنند.رابطه را پیش 

 کیدر دسترس بودن    زانیبه م  یدسترس   ،یدلبستگ  یاز نظر رفتارها

بهیدلبستگ  یدهنده ارائه  پر  ژهیو،  مواقع  می  ی،شانیدر    ، یلبا)ب  شودگفته 

در حال    یازهاین  میو تنظ  یریگاندازه   ییعنوان توانابه  یی(. پاسخگو1۹۶۹

  ی گر یتوجه د  یاست که کس  نیا  طلبیهمدم .  شودیم  فیتعر  گرانید  رییغت

کند جلب  خود  به  و  دیگر  عبارت به(.  1۹۶۹  ،یلبا)ب   را  بودن  دسترس  در 

در ارتباط هستند که نقش    یریگاندازه پاسخگو بودن رفتارهای کلیدی و قابل

(  2۰۰۴)  1سون جانرند.  مهمی در احساس امنیت، اضطراب یا پریشانی فرد دا

در مواقع پریشانی و نگرانی   تواندینیز معتقد است زمانی که یکی از زوجین م

از همسرش درخواست حمایت، صمیمیت و ارتباط کند و این درخواست او  

موجب پاسخ متناسب همسرش و ایجاد فضای حمایتی و ارتباط صمیمانه  

در قالب    توانندی . این پیوندها مشودیشود، پیوندهایی بین زوجین ایجاد م

ن عامل کلیدی در رفتارهای  بودن توضیح داده شوند، که سومی  طلبیهمدم 

ی بین دلبستگی اضطرابی با رضایت پذیری خود و همسر در رابطهطلبی، پاسخگویی و دسترسیکنندگی همدمتعدیلنتایج رگرسیون نقش . 4جدول 

 زناشویی

 b Std. E t p β F P R2 adj R2 بینپیش

     ۰/ 2۶3 ۰/ 3۰۸ - 1/ ۰21 ۰/ 2۸۰ - ۰/ 2۸۶ دلبستگی اضطرابی

 ۰/ ۴1۰ ۰/ ۴1۶ ۰/ ۰۰1 ۹3/ ۹5۸ - 1/ ۰۹5 ۰/ ۰۰1 - 3/ 3۴۷ ۰/ ۷۸۹ - 2/ ۶۴2 طلبی خودهمدم 

     ۰/ 1۸۷ ۰/ ۰۸1 1/ ۷5۰ ۰/ ۰51 ۰/ ۰۸۸ طلبی خوددلبستگی اضطرابی در همدم 

     ۰/ 1۸1 ۰/ 1۷1 - 1/ 3۷1 ۰/ 3۰۶ - ۰/ ۴2۰ دلبستگی اضطرابی

 ۰/ ۴15 ۰/ ۴21 ۰/ ۰۰1 ۹5/ ۹1۰ - 1/ 5۴۷ ۰/ ۰۰1 - 3/ ۷۸5 ۰/ ۸۴۸ - 3/ 2۰۹ طلبی همسر همدم 

     ۰/ 23۶ ۰/ ۰2۰ 2/ 331 ۰/ ۰55 ۰/ 12۸ طلبی همسرهمدم دلبستگی اضطرابی در 

     1۴۸/ ۴3۰ ۰/ ۰۰1 2۸/ ۴1۴ ۴/ ۸۸۷ 13۸/ ۸53 دلبستگی اضطرابی

 ۰/ ۴۰۸ ۰/ ۴1۴ ۰/ ۰۰1 ۹3/ ۰۶۶ 1۴3/ ۴۴۰ ۰/ ۰۰1 31/ 51۰ ۴/ 2۸۶ 135/ ۰۴1 پاسخگویی خود 

     ۰/ 3۶۶ ۰/ ۴۹۹ - ۰/ ۶۷۷ ۰/ 2۸5 - ۰/ 1۹3 دلبستگی اضطرابی در پاسخگویی خود 

     - ۰/ ۸۷۶ ۰/ ۰۰2 - 3/ ۰51 ۰/ ۸۰3 - 2/ ۴5۰ دلبستگی اضطرابی

 ۰/ ۴12 ۰/ ۴1۸ ۰/ ۰۰1 ۹۴/ ۶۶1 ۰/ 1۷۸ ۰/ 13۶ 1/ ۴۹5 ۰/ ۰51 ۰/ ۰۷۷ پاسخگویی همسر

     ۰/ 22۰ ۰/ 215 - 1/ 2۴3 ۰/ 3۰۷ - ۰/ 3۸1 دلبستگی اضطرابی در پاسخگویی همسر 

     - 1/ 3۸۸ ۰/ ۰۰1 - 3/ ۶۰۰ ۰/ ۸۴۶ - 3/ ۰۴۷ دلبستگی اضطرابی

 ۰/ ۴3۰ ۰/ ۴35 ۰/ ۰۰1 1۰1/ ۷21 ۰/ 22۶ ۰/ ۰32 2/ 151 ۰/ ۰55 ۰/ 11۸ پذیری خود دسترسی

     ۰/ 3۷3 ۰/ 5۶۴ - ۰/ 5۷۷ ۰/ 2۷۰ - ۰/ 15۶ پذیری خود دلبستگی اضطرابی در دسترسی 

     - ۰/ ۸5۷ ۰/ ۰۰2 - 3/ ۰۸۴ ۰/ ۷۶2 - 2/ 351 دلبستگی اضطرابی

 ۰/ ۴13 ۰/ ۴1۹ ۰/ ۰۰1 ۹5/ 2۹۹ ۰/ 1۹2 ۰/ 1۷۹ - 1/ 3۴۷ ۰/ 31۴ - ۰/ ۴23 پذیری همسردسترسی

     - 1/ 51۶ ۰/ ۰۰1 - 3/ ۷1۷ ۰/ ۸۶3 - 3/ 2۰۶ پذیری همسر دلبستگی اضطرابی در دسترسی 
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پذیری، پاسخگویی و  دسترسی   رو با وجودازاین   .معطوف به دلبستگی است

تواند به فردی حامی و  طلبی در زندگی زناشویی، شریک زندگی میهمدم 

کند که این    القا  احساس آرامشهمسر خود    بهکننده تبدیل شود و  محافظت 

و جنسامر می  عاطفی  روانی،  نیازهای  را در کانون خانواده  تواند  ی زوجین 

رسد که رفتار دلبستگی در  برآورده سازد. بر این اساس منطقی به نظر می

 ی در میزان رضایت از زناشویی داشته باشند. روابط زناشویی نقش مؤثر 

سبک دیگر  طرفی  با   از  منفی  معنادار  همبستگی  اضطرابی  دلبستگی 

ی عبدی زرین و  های مطالعه تهرضایت از زناشویی داشت که این یافته با یاف

راستا است که نشان  ( هم2۰1۴و همکاران )  1(، هادن 2۰2۰صانعی طاهری )

می اضطرابی  دلبستگی  پیشدادند  را  زناشویی  رضایت  کند.  تواند  بینی 

( همخوانی ندارد  2۰21ی یحیی و همکاران )های مطالعه همچنین با یافته

  ی ارابطه   ییناشوز  تیو رضا  یدلبستگ  یها سبک  نیبها نشان دادند که  زیرا آن 

  ی ازحد به شرکا معموالً بیش   افرادی که دلبستگی اضطرابی دارند  وجود ندارد.

  نانِیاطم  کسبرا صرف    یادیزمان و تالش زهستند و  خود وابسته    زندگی

و    نسریکولیکنند )م تیخود احساس امن یتا در رابطه  کنندهمسرانشان می 

تواند  ازاندازه خود میهمین احساس ناامنی و وابستگی بیش  (.2۰۰۷شاور،  

 سبب کاهش رضایت از زندگی زناشویی در طرفین رابطه شود. 

از    سبک  رضایت  با  منفی  معنادار  همبستگی  هم  اجتنابی  دلبستگی 

یافته با  هم  یافته  این  که  داشت  مطالعه زناشویی  لندزبرگر   رزیمای  ی   2و 

( همخوانی دارد که نشان دادند  13۹۶حسینی و علوی لنگرودی )و    (2۰۰2)

تواند رضایت از زناشویی را )حتی بهتر از سبک  سبک دلبستگی اجتنابی می

در  بینی کند. افرادی که دلبستگی اجتنابی دارند  دلبستگی اضطرابی( پیش 

  و ی رتولومها مشکل دارند )بابه آن  قیعم  یدلبستگ  جادیو ا  گرانیاعتماد به د

از    یدرجات کمتر  سبک در روابط عاشقانه  نی(. افراد در ا1۹۹1  ،3تز یو هوروو

  خود قائل هستند  یزندگ  کیشر  یبرا  یو ارزش کمتر   دارند  یعاطف  تیمیصم

 زندگی زناشویی و رضایت از آن را کاهش دهد.   تیفیکتواند  که همین امر می

همچنین نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن همبستگی معنادار  

بسیاری   مطالعات  نتایج  با  که  داشت  زناشویی  از  رضایت  با    ازجمله مثبت 

)  ۴یحیی  همکاران  )2۰21و  خانجانی  و  عیدی  و  دارد.  13۸5(  همخوانی   )

از    یسطوح باالتر شان،  در رابطه   دلبستگی ایمن دارند  یافراد توان گفت  می

افکار و احساسات، و بحث و    خودافشاگری  م،یمستق  یو تعامل کالم  کتمشار

خود گوش    شریک زندگی  یازهایبه نتمایل دارند که    بیشتر  و  درک دارند

برآورده    هردویشان  یازها یتوانند نکه چگونه می  رندیبگ  م یتصم  ودهند   را 

امر خود می(2۰۰3  ،5یکنند )ش تواند کیفیت رابطه و میزان رضایت  . این 

 زوجین از رابطه را افزایش دهد.  

می  میانجی پیشنهاد  نقش  بعدی  مطالعات  در  رفتارهای  شود  گری 

های دلبستگی و رضایت زناشویی مورد بررسی دلبستگی در ارتباط بین سبک 

می پیشنهاد  همچنین  گیرد.  پویایی قرار  متغیرهایشود  بین    سبک   های 

دلبستگی و رفتارهای دلبستگی و تعارض زناشویی هم مورد پژوهش واقع  

 شود. 

 
1. Hadden 

2. Meyers and Landsberger 

3. Bartholomew & Horowitz 
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