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  مقدمه. 1
اسـاس تشـکیل    ،تـرین واحـد اجتمـاع    کوچـک  یکی از نهادهاي مهم و در جایگاه ،خانواده

در  ،امروز در جهان معاصـر  اگرچهعواطف انسانی است.  و ها جامعه و حفظ و انتقال ارزش
بنیــاد نهــاد خــانواده  ،کشــورهاي در حــال توســعه یافتــه یــا برخــی از کشــورهاي توســعه

هاي دینی  رفتن بسیاري از ارزش بین شدن و از رنگ کمثر از أاین امر مت وشکسته است   درهم
هـاي   بینـی  جهـان بنـا بـه    ،و اعتقادي است، اما جهان شرق و بسیاري از کشورهاي جنـوب 

بر ثبات و استمرار نهـاد خـانواده    ،هاي فرهنگی بر ارزش ضمن تسلط ،عتقادي و دینی خودا
 ورزند. کید میأت

هـاي سـالم برخـوردار     که از خانواده تواند ادعاي سالمت کند مگر آن اي نمی هیچ جامعه
بین زن و مرد  ۀدرحقیقت حفظ و تداوم این نهاد مقدس در گرو تداوم و سالمت رابط .باشد
ر رشـد روانـی و اجتمـاعی    دثیرات نـامطلوبی  أ. هرگونه نارسایی در عملکرد خانواده تاست

افـراد   ناپـذیر  ي، درگیرشدن اجتنابفناورپیشرفت دانش و  در پی گذارد. فرزندان برجاي می
و عوامل مشابه،  ،رقابت، مشارکت فعال زنان در امور اقتصادي گوناگونهاي  جامعه در صحنه

استرس  و پر ،جمعیت، پرتوقع کم یقدیمی تبدیل به کانون ةتوقع خانواد کانون پرجمعیت و کم
 .شده است و نقش و جایگاه هر کدام از زوجین و فرزندان تعریف جدیدي پیدا کرده اسـت 

 بینی جهانشناخت و  اساس بر ،کند تا دیگري را در چنین محیطی، هریک از طرفین سعی می
خود، تغییر دهد و چون عواطف و هیجانات شدیدي را براي رسیدن به ایـن هـدف هزینـه    

 ،م با عصبانیتأگیري تو و کناره ،زدن، انتقادکردن  ون نقچ هم ،بردهاي منفی کند، اغلب به راه می
 و زنـد  بستگی زوج آسیب مـی  شود. این نوع تعامل به احساس امنیت روانی و دل متوسل می

کـه بـه سـالمت     استاختالالت اضطرابی و افسردگی  عالئمامدهاي آن ظهور ترین پی شایع
دیگـر و زنـدگی مشـترك را کـاهش      ي از هـم رضایتمندو  رساند عمومی زوجین آسیب می

سالمت عمومی عبارت است از برخورداري از آسایش کامـل   برد. دهد و حتی از بین می می
 ونچ هم ،بیماري و نقص عضو. سالمت روانیفقط نداشتن  نهو اجتماعی و  ،جسمی، روانی

داشتن  و محیطی اوضاع و احوال از قدرت تطابق با است عبارت  ،بخشی از سالمت عمومی
نظـر   بـه  ،یالعمل مناسب در برابر مشکالت و حوادث زندگی. فرد داراي سالمت روان عکس

هـاي   واده و گروهروابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خان ،آدلر
تواند  هایی است که می شناسد. بررسی بهداشت روانی زوجین از پدیده خوبی می هاجتماعی ب

دنبال آن، سعی در  انتخاب زوج و به برايهاي دقیق  گیري افراد مصمم به ازدواج را در تصمیم
 صمیمانه با همسر خویش یاري دهد. ۀرابط ۀو ادامبرقراري 
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بنابراین ضروري اسـت کـه    ؛پیوند دو شخصیت است زناشویی و ازدواج ۀرابط ،درواقع
هـا   فردي ناسازگاري شناختی به علل درون در تحلیل اختالف بین زوجین با دیدگاهی آسیب

ها پرداخته شود و نقش عوامل شخصیتی در  ازدواج بودن ناموفقهاي زناشویی و  و نارضایتی
تحـول و سـبک شخصـیتی و     ۀسران بـا پیشـین  از هم هریک شود.رضایت زناشویی بررسی 

و تجربـی گونـاگون بـه زنـدگی مشـترك قـدم        ،شـناختی، محیطـی   ترکیب عوامـل زیسـت  
دهد که عوامل و ابعاد شخصیتی بهتـر از متغیرهـایی    هاي پژوهشی نشان می گذارند. یافته می

  کند. بینی می زناشویی را پیش ۀجدایی در گذشته کیفیت رابط ۀیا سابق ،مانند سن، تحصیالت
و  ،دهد که ارتباط مثبت، توافق افراد بر سـر مسـائل زناشـویی      شواهد پژوهشی نشان می

ي در روابـط زناشـویی   تـر  بـیش ي و شـادکامی  رضایتمندفرد  که شود ابراز محبت باعث می
 روان سـالمت  و یتیشخص هاي یژگیو مقایسۀ«به  ،در پژوهشی ،)1391( ایزدي داشته باشد.

پرداخـت.   »فـارس  یانتظام یروين مشاورة مرکز به کننده مراجعه زوجین شوییزنا رضایت با
این  ،نینچ هم بود.هاي شخصیتی زنان و مردان  بین ویژگی دار دهندة تفاوتی معنی نشان نتایج

بـر همـین اسـاس، در     .نشـان داد  را دار معنی تیمردان تفاو بابین سالمت روان زنان  مقایسه
بین  ،نینچ هم داري در دو گروه زنان و مردان دیده شد. رضایت زناشویی تفاوت معنی زمینۀ

بستگی معنـاداري دیـده شـد.     سالمت روان هم هاي شخصیتی و رضایت زناشویی و ویژگی
بـود و  آنـان  سـالمت روان   ةکننـد  بینـی  هاي شخصـیتی زوجـین پـیش    ویژگی بر آن،  افزون

  مناسبی براي متغیر رضایت زناشویی بود.هاي  بین پیش شخصیتی هاي ویژگی
هاي اخیر به آن توجه شده است و در رضایت زناشـویی   یکی از عوامل مهم، که در سال

تأثیر دارد، تجارب اولیۀ فرد با والدین و یا نوع رابطۀ عاطفی فرد با والـدین خـود در دوران   
اده شود که چگونـه  کودکی است. در برخی مطالعات تالش شده است به این سؤال پاسخ د

سـالی او تـأثیر گـذارد     توانـد در هویـت بـزرگ    اولیۀ فرد در دوران کـودکی مـی   هاي تجربه
) توجـه  attachmentبسـتگی (  دل ۀان نظریـ طرفـدار  ،ترتیب بدین ).1998(سیمپسون و رولز، 

 mother-childکـودك (  ـ مادر ۀنوع رابط اساس این نظریه،بر اند. داشتهمسئله به این بسیاري 

relationshipمیـزان دسترسـی بـه مـادر (     ،زنـدگی  ۀهاي اولی ) در سالavailability  میـزان ،(
 secureبـودن (  ایمن گاه حساسیت مادرانه و تکیه ۀدرجو حمایت مادر هنگام احساس خطر، 

baseبستگی ( ) مادر براي کودك تا بتواند به کاوش در محیط بپردازد سبک دلattachment 

style ـ تد را ) فـر  ).Feeney and Noller, 1996; Hazen and Shaver, 1987( کنـد  ن مـی یعی
بسـتگی پیونـد هیجـانی پایـدار بـین دو فـرد اسـت.         دارد کـه دل  ) اظهار مـی Fugle( فوگل

بسـتگی را حفـظ    نزدیکی یا مجاورت بـا موضـوع دل   کوشد مییکی از طرفین  ،که   طوري به
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 )J. Bawlby( بـالبی  جـان . ابـد ی مطمئن شود ارتباط ادامـه مـی   کهعمل کند  اي هگون و بهکند 
 ، ازشـود  که به نزدیکی مادر و کودك منجر مـی  ،هاي هیجانی متقابل معتقد است که این گره

همۀ نزدیکی متقابل بین دو فرد در  ةدارند بستگی نگه . دلاستبستگی  دل هاي نخستین تجلی
  ).1384 ،مراحل زندگی است (خانجانی

 Aبستگی را در بین کودکان مشـخص کـرد: گـروه      دل ) سه گروه Ainswarthاینزورث (
صـورت اجتنـابی و    گزین دارند و به روابط نزدیک به رفتارهاي دوري :)avoidant /اجتنابی(

آمیز اسـت.   و خصومت ،ها طردکننده، خشک مراقبت مادر از آن ةدهند. نحو تدافعی پاسخ می
گري فعاالنه در محیط، نـاراحتی هنگـام    هایی از قبیل کاوش ویژگی :)secure /ایمن( Bگروه 

ایـن کودکـان    مراقبـان مراقب دارنـد.    بازگشت بهدر برابر و واکنش مثبت  ،از مراقب ییجدا
 ایـن  :)ambivalent /سـوگرا  نـاایمن دو ( Cاند. گروه  و صمیمی بوده ،دهنده دسترس، پاسخدر

و رفتـار   ،از مراقـب  یینـاراحتی شـدید هنگـام جـدا    رفتارهاي اضـطرابی معترضـانه،    گروه
هـا غیرحسـاس،    مراقبـت از آن  ةدهند. نحـو  بازگشت مراقب نشان می در برابردوسوگرایانه 

  ).Feeney and Noller, 1998; Waters and Sroufe, 1977( و ناسازگار است ،گرانه مداخله
و دوسوگرا مشخص شده اسـت.   ،بستگی ایمن، اجتنابی سبک دلسه  سالی نیز در بزرگ

براسـاس   ،بسـتگی کـودك   سـبک دل  فـراوان بـه احتمـال    کـه  ان این نظریه معتقدندطرفدار
یابـد و در روابـط    سالی ادامه مـی  تا بزرگ ،بستگی دل شیوةالگوهاي عملی درونی از خود و 

 کـه  دهـد  ). تحقیقـات نشـان مـی   Feeney, 1999شود ( سالی فرد با دیگران منعکس می بزرگ
در تحـول الگوهـاي عملـی و رفتـاري در      ،در دوران کـودکی  ،ـ کـودك  مادر ۀیفیت رابطک

سالی نیز  اي برخوردار است و روابط نزدیک و صمیمانه در بزرگ سالی از اهمیت ویژه بزرگ
سـبک   ،عبـارتی  ). بـه Feeney and Noller, 1996( پـذیرد  تـأثیر مـی  همین الگوهاي عملی  از

ـ   مـی  و دوسـوگرا،  ،هاي ایمن، اجتنـابی  سبکبستگی فرد، شامل  دل  ردثیر فراگیـري  أتوانـد ت
بسـتگی   که سبک دل ي). افرادFeeney and Noller, 1990روابط او با افراد دیگر داشته باشد (

هـاي   . بررسـی شـوند  برخـوردار مـی  در روابط عاشـقانه  گوناگونی تجارب از متفاوتی دارند 
ـ  دل گوناگونهاي  تعلق به سبکهاي افراد م ویژگی بارةگرفته در صورت ثیر آن در أبستگی و ت

آن است که دو شاخص ترس از  گر بیان ،از جمله ازدواج و رابطه با همسر ،روابط با دیگران
بستگی ایمن اسـت. افـراد دوسـوگرا     دل ةدهند طردشدن و احساس آسودگی در روابط نشان

اجتنابی در روابط صمیمانه احسـاس  معموالً در روابط خود ترس از طردشدن دارند و افراد 
ختی شـنا  روان یمـوقعیت  ماننـد  توان رضایت زناشـویی را بـه   می کنند. آسودگی و راحتی نمی

که زوجین با آن انطباق  ،بستگی هاي دل آید. سبک نمی پدیددرنظر گرفت که به خودي خود 
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ـ   ،ساالن بزرگ است. دیگر یکثر در رضایت همسران از ؤدیگر عوامل م ازاند،  یافته  ۀبـا تجرب
تردید در نگرش آنان  اند که بی هایی پیدا کرده بستگی متفاوت، افکار و احساس هاي دل سبک

 ،گذارد. مـري مـین و همکـارانش    ثیر میأرفتار با کودکانشان ت ةر شیود و ها و افراد به پدیده
پـدران و   بسـتگی از  دل ةدربـار  اي در مصـاحبه  ،پیروي از سنت کردارشناسانی چون بالبی به

 کید بـر قابلیـت انعطـاف و   أبا ت ،کردند. مین سؤالشان  خاطرات دوران کودکی ةمادران دربار
شناسی را مطرح کرد که ثابت شـده اسـت بـا     نوعی سنخ ،هاي والدین پذیرابودن پاسخ نیز با
 کـرین،  از نقـل  بـه  1990 مـین، ( بستگی دارد بندي کودکان در موقعیت ناآشنا کامالً هم طبقه

سـازي   بـا دیگـران درونـی    اوهایی که نوزاد با مراقبش دارد در الگوي روابـط   بهتجر .)1391
نـوزاد از خـود و    دریافـت چگـونگی   ةکننـد  شده تعیـین  شود و این الگوي عملی درونی می

بـا   ،افـراد  یابد. در رابطه با دیگران تعمیم می ،سالی در بزرگ ،که بعدها دریافتیدیگران است. 
شان از تعامل کافی با خود و مراقبشـان   نیازهاي اولیه هنگام برآوردن ،ناایمنبستگی  سبک دل

سالی آنـان برجـاي    ر روابط بزرگدسوئی  هايتأثیراین محرومیت عاطفی  .یستندبرخوردار ن
افسـردگی اسـت کـه بـه      اضـطرابی و  هاي ها ظهور عالئم اختالل ترین آن شایع وگذارد  می

زنـدگی مشـترك را    دیگـر و  ي از هـم رضایتمنداند و رس سالمت عمومی زوجین آسیب می
بناي عملکرد خـوب   بخش زیر برد. روابط زناشویی رضایت دهد و حتی از بین می کاهش می

شـود.   انطباق بین کودکـان مـی   توانایی سازگاري و خانواده است و باعث رشد شایستگی و
معنـاي   بـه  و هاسـت  رضایت زناشویی ناشی از تفاهم و شادي و لذت در روابط میـان زوج 

بخشی است کـه زن   نگرش مثبت و لذت ،داشتن احساس مطلوب از ازدواج است و درواقع
قـل از امیـري و   بـه ن  1992 الـیس، (روابط زناشویی خود دارند متعدد هاي  و شوهر از جنبه

ـ     ) بیان می1375( سادوك). کاپالن و 1392 همکاران،  اي هکنند کـه رضـایت زناشـویی تجرب
 ادر بـه قـ  ،زناشویی ۀدر پاسخ به میزان لذت رابط ،ازدواج است که تنها خود فردشخصی در 

حـداقل در یکـی از    ،تواند از نبود سـالمت روانـی   مشکالت زناشویی می .است آن ارزیابی
گذارد  ثیر میأي زناشویی ترضایتمنددر وضعیت سالمت روانی زوجین  .ناشی شود ،ها زوج

ثیرگـذار  أهـا ت  از ابعاد زندگی فـردي و اجتمـاعی انسـان    ر بسیاريدي زناشویی رضایتمندو 
چه در ازدواج بیش از هر چیز مهم است سازگاري زناشویی و رضـایت از ازدواج   است. آن

کـه بـا    انـد  هـاي سـازگار زن و شـوهرهایی    است. در تعریف سازگاري آمده است که زوج
 شـان یـت اوقـات فراغت  و از نـوع و سـطح روابـط خـود و کیف     رنـد دا بسیارتوافق  دیگر یک

کننـد. عـالوه بـر سـازگاري،      مـدیریت مـی   خوبی را به مالی خود مسائلو وقت و  اند راضی
یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشـویی دارد   ،نیز مهم است رضایت زناشویی
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ق که رضایت زناشـویی انطبـا   ندقدمعت اسپنیر و وینچ. کند یم تجربهچه در زندگی خود  و آن
نظران در تعریف رضـایت   بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. برخی صاحب

از جمله الیس (بـه نقـل از امیـري و     ؛دانند زندگی می ۀزناشویی آن را تابعی از مراحل چرخ
براي تعریف رضـایت زناشـویی وجـود     هاي گوناگونی راه) معتقد است که 1392 همکاران،

او رضـایت زناشـویی را    .داده اسـت  دسـت  بهبهترین تعریف را هاکینز در این زمینه دارد و 
 ۀو لذت زن یا شوهر زمانی کـه همـ   ،چنین تعریف کرده است: احساس خشنودي، رضایت

 منزلـۀ  ذکر است کـه عوامـل گونـاگونی بـه     شایانگیرند.  هاي ازدواج خود را درنظر می جنبه
 انـد   که برخی از این عوامل عبارت است ر رضایت زناشویی شناسایی شدهدثر ؤهاي م لفهؤم

جنسـی، اقـوام و    مسـائل مالی،  مسائلاز سن ازدواج، مدت زمان ازدواج، تناسب تحصیلی، 
هاي ارتبـاطی،   هاي شخصیتی، توانایی درك همسر، مهارت آشنایان، اعتقادات مذهبی، ویژگی

 .و تعهد ،اوقات فراغت
عشـق و   يهـا  سـبک  رابطۀ«به بررسی  ،هنمون نفر 100 با در پژوهشی )،1391( ابراهیمی

 »اردبیـل  شهرسـتان  زن معلمـان  زناشـویی  رضایت و زندگی کیفیت با بستگی دل يها سبک
هاي عشق  بستگی پیرسون نشان داد بین بعضی از سبک پرداخت. نتایج حاصل از ضریب هم

  دار مثبـت معنـی   ۀبسـتگی بـا رضـایت زناشـویی و کیفیـت زنـدگی رابطـ        هـاي دل  و سبک
 شود. دیده می
 بستگی دل هاي سبک تأثیر بررسی«با عنوان  )1391( نطنزيشمس در پژوهش  ،نینچ هم

 بـارة در شـی اسـت  پژوه کـه  ،»ماسال شهر زوجین در زناشویی رضایت بر گري بخشایش و
 دیده شد.مثبت معناداري  ۀبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابط بین سبک دل ،زوج 75

ـ  رابطـۀ  بررسـی «بـه   ،در پژوهشی ،)1386( یاوري  يهـا  و سـبک  یجـانی هـوش ه  ینب
 کـه  هـا نشـان داد   پرداخـت. یافتـه   ،نفري 90 اي در نمونه ،»زناشویی سازگاري بر بستگی دل

  ســازگاري رد ،بســتگی ثیر ســبک دلأتــ در مقایســه بــا ،يتــر بــیشثیر أهــوش هیجــانی تــ
 زناشویی دارد.

بسـتگی   نتیجه گرفتند که بین سبک دل )Heene et al., 2005(و همکاران  هین ،نینچ هم
 شـود.  دیـده مـی  ایمن با افسردگی ارتبـاط منفـی و بـا سـازگاري زناشـویی ارتبـاط مثبتـی        

بستگی ناایمن ارتباط منفی معناداري با سـازگاري زناشـویی و    هاي دل سبک ،دیگر  طرف  از
 عامـل بستگی را  دل هاي سبک نیز )Simon, 2002( ارتباط مثبتی با افسردگی داشتند. سیمون

به این نتیجـه  ) Maria, 2008( سازگاري زناشویی بیان کرده است. ماریا گرال ةکنند بینی پیش
حمایت اجتماعی و سـبک  به  بینی سالمت روانی و سازگاري زناشویی پیش دست یافت که
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و  هـین  مطالعـۀ  ونچـ  هـم با مطالعات مهمی  گیري نتیجهاین بستگی دارد و بستگی ایمن  دل
ـ  داین است که سالمت روانی  گر بیانی دارد و خوان هم همکاران ثیر أر سازگاري زناشـویی ت

 دارد و بالعکس.
 هـاي  سـبک  تمایزیـافتگی،  نقـش  بررسی«به  ،در پژوهشی ،)1391(اوقانی اصفهانی

پرداخـت.   »زناشـویی  رضـایتمندي در  يا مقابله يها و سبک یجانیهوش ه ،بستگی دل
کـه حـداقل    گیـرد  را دربرمـی  هل (زوجین) شهر تهـران أافراد مت تمامی اوآماري  ۀجامع

کـم یـک سـال از زنـدگی      و دسـت  اسـت هاي دولتـی شـاغل    ها در سازمان یکی از آن
نتـایج نشـان داد کـه     .کردند با هم زندگی مینیز گذرد و در زمان تحقیق  مشترکشان می

ـ تـر  بـیش بسـتگی   سبک دل ـ تـرین   اي کـم  ثیر و سـبک مقابلـه  أین ت ر رضـایت  دثیر را أت
  رد.زناشویی دا

 

  اهداف پژوهش. 2
ي زناشـویی در کارکنـان   رضـایتمند بستگی و سالمت عمومی با  هاي دل سبک ۀبررسی رابط

  .1394 - 1393در  ،هل دانشگاه تربیت مدرسأزن مت
 

 پژوهش هاي کلی فرضیه .3

دانشگاه تربیت هل أي زناشویی در کارکنان زن مترضایتمندبستگی با  هاي دل بین سبکـ 
 خورد. چشم می بهداري  مدرس تفاوت معنا

هـل دانشـگاه تربیـت    أي زناشویی در کارکنـان زن مت رضایتمند بین سالمت عمومی با ـ
  شود. دیده میمعناداري  ۀمدرس رابط

  
  هاي عملیاتی متغیرهاي پژوهش تعریف. 4

بستگی  دل ةشد بازنگريمقیاس  ۀنام ارجح هر آزمودنی در پرسش ةنمر :یبستگ دل يها سبک
  .)Collins and Read, 1990( ساالن کولینز و رید بزرگ

  .)1979سالمت عمومی گلدبرگ و هیلر ( ۀنام آزمودنی در پرسش ةنمر: یعموم سالمت
ي زناشـویی  رضـایتمند  ۀنامـ  ارجح هر آزمـودنی در پرسـش   ةنمر: ییزناشو يتمندیرضا

  .نامه گانه و در کل پرسشچهارهاي  مقیاساز  هریکتفکیک  ) به1989( اینریچ
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 شناسی پژوهش روش. 5
 طرح پژوهش 1.5

  ) است.EX-POST-FACTOرویدادي ( هاي غیرآزمایشی یا پس از نوع پژوهش طرح این پژوهش
  
  جمعیت پژوهش 2.5

 1393کـه در   اسـت  هل دانشگاه تربیت مدرس تهـران أکارکنان زن مت ۀجمعیت پژوهش هم
ها براساس اعالم معاونت پشتیبانی و  و تعداد آن اند بوده  شاغلآموزشی ـ  در این مرکز علمی

  .بوده است نفر 315منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس 
  
  گیري   گروه نمونه و نمونه 3.5

از  ،بر ایـن اسـاس   انجام شد؛تصادفی ساده  صورت به ،در این پژوهش ،انتخاب گروه نمونه
در نظر  گر پژوهش دهند. مینفر برگزیده شدند که گروه نمونه را تشکیل  110 نفر، 315میان 

 ،بنـابراین  .را بررسـی کنـد   حـداکثر تعـداد افـراد    ،افزایش میزان اعتبار نتایج منظور ، بهداشت
مطـابق انتخـاب    تعـداد انتخـاب  گروه نمونـه، ایـن    منزلۀ به ،نفر  110 انتخاب تصادفی ضمن

  .فته شدنظر گر  درصد جمعیت در 27
  
  ابزار پژوهش 4.5

  :است دین قرارکه بشده نامه استفاده  سه پرسش ، ازدر این پژوهش

  ي زناشوییرضایتمند ۀنام پرسش 1.4.5
 اسیـ مقخـرده  چهـار  شامل) four ENRICH couple scales( )1989( چینریا یزوج اسیمق

ـ ابـزار تحق  ونچـ  هـم  توانـد  یکـه مـ   اسـت  ياماده 35 ـ یزم در قی  و ارتباطـات،  ت،یرضـا  ۀن
است  ییاز روابط زناشو یکل يا يریگاندازه چینریا یزوج اسیمق .شوداستفاده  تعارض  لح

 ییزناشـو  تیرضـا  ،)idealistic distortion( یآرمـان  فیتحر :شود یم شامل موارد را نیکه ا
)marital satisfaction(، ــائل ــ مســ ــا ،)personality issues( یتیشخصــ  تارتباطــ
)communication(، ــ ــارض لح ــد ،)conflict resolution( تع ــال تیریم  financial( یم

management ،(فراغـت  اوقـات  يهـا  تیفعال )leisure activitie(،  یجنسـ  ۀرابطـ )sexual 

relationship(،   يپـرور فرزنـدان و فرزنـد )children and parenting(،  دوسـتان  و خـانواده 
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)family and friends،( مـرد  و زن به مربوط یطلبمساوات يها نقش )equalitarian roles،( 
 و ،)marital cohesion( هـا  زوج یبسـتگ هـم  ،)religious orientation( یهبمـذ  يریـ گ جهـت 

  ).marital change( ییوزناش راتییتغ
هـاي رضـایت زناشـویی، ارتبـاط،      مقیاس نامه براي خرده ضریب آلفاي پرسشنهایت، در

 .83/0 و ،84/0، 80/0، 86/0 :ترتیـب از ایـن قـرار اسـت     تعارض، و تحریف آرمانی به لح
، 86/0 گونه اسـت:  این ترتیب بهنیز آزمون  نامه براي هر خرده آزمایی پرسش ضریب پایایی باز

  .92/0 و ،90/0، 81/0
 Revised( سـاالن  بستگی بزرگ بستگی: راهنماي مقیاس دل هاي دل سبک ۀنام پرسش 2.4.5

Adult Attachment cable/ RASS (نسخ)شده) نظر تجدید ۀ  
 تهیـه  )Collins and Read, 1990( کـالینز و ریـد   نخسـت  را نسـاال  بستگی بـزرگ  مقیاس دل

 آزمـون  بسـتگی اسـت.   دلنظریـۀ  . مبناي نظري این آزمـون  شدبازنگري  1996و در  کردند
اي میزان موافقت یا  درجه پنجدهندگان در مقیاس لیکرت  پاسخعبارت است که   هجدهداراي 

 زیرمقیـاس   نامـه داراي سـه   کنند. ایـن پرسـش   از عبارات را بیان می هریکمخالفت خود با 
کـردن آزمـودنی بـه دیگـران را نشـان       وابستگی، که میزان اطمینان و تکیـه زیرمقیاس : است

 نزدیکـی عـاطفی آزمـودنی بـا دیگـران را      زیرمقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و ؛دهد می
. بـه  کنـد   که میزان نگرانی فرد از طردشدن را ارزیـابی مـی   ،و زیرمقیاس اضطراب ؛سنجد می

   عبارت اختصاص یافته است. ششها  از زیرمقیاس هریک
و  ،از سه زیرمقیاس نزدیکـی، وابسـتگی   هریکضریب پایایی بازآزمایی این آزمون براي 

) نشان دادنـد  ibidلینز و رید (اکگزارش شده است.  52/0و  ،71/0، 68/0ترتیب  بهاضطراب 
و  دو زمـانی  ۀ) در فاصـل A)، و اضطراب (D)، وابستگی (Cبودن ( هاي نزدیک که زیرمقیاس

کـه مقـادیر آلفـاي کرونبـاخ در تمـامی مـوارد        ماه پایدار ماندند. با توجه به ایـن  هشتحتی 
  آمده باالست. دست میزان قابلیت اعتماد به ،است 80/0مساوي یا بیش از 

تنظـیم دکتـر    ،1979از گلـدبرگ و هیلـر    )GHQ - 28سالمت عمـومی (  ۀنام پرسش 3.4.5
 ابوالفضل کرمی

 میو تنظـ  نیتدو یشیپررروانیغ یروان فیخف يها اختالل ییشناسا منظوربه نامهپرسش نیا
 يگـر و غربـال  یروان فیخف يها اختالل صیتشخ يبرا یعیوس طوربهآن  ازکه  است شده

 ،جوامـع  گریدو  یدر مراکز درمان ،)یشیپررروانی(غ کیکوتیرسایغ یختشنا روان يها اختالل
شده  لیتشک آزمونخرده چهار از نامهپرسش نی. اشود یاستفاده م گوناگون، يها تیموقع در
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 یجسـمان  ــ  یروان تیکه کالً وضع ،ها سؤال نیا .است الؤس هفتکه هر کدام شامل  است
 آزمـون خـرده  7 - 1 يهـا  الؤسـ  :اسـت  قـرار  نیبـد  دهـد،  یمـ  نشان ریاخ ماه کی در را فرد

 21 - 15 يهـا  الؤس ،یخواب یب و اضطراب آزمونخرده 14 - 8 يها الؤس ،یجسمان يها نشانه
همـۀ   .یافسـردگ  آزمونخرده 28 - 22 يها الؤو س ،یاجتماع کارکرد در اختالل  آزمونخرده

  .است نهیگزچهار شامل ها الؤس
را  هـا  ارزیابی بـالینی شـدت اخـتالل    ۀو نتیج GHQبستگی نمرات  ) هم1980گلدبرگ (

نظر گلدبرگ (به نقـل از آریـا و همکـاران،     نویسد: به ) می1375خزاییلی ( کرد.% گزارش 80
  دارند.  روایی و کارایی باالیی GHQهاي مختلف  ) فرم1992
 ان،یدانشـجو  يآمـار  گوناگون يها تیعجم دربارة يمتعدد قاتیتحق زیداخل کشور ن در
 ،هـومن  ،مـثالً ( اسـت  آمـده  عمـل به ،نامهپرسش نیبا استفاده از ا ،کارمندان و آموزان،دانش
ـ ؛ 1374 ،مجاهد ؛1375 ،یعقوبی؛ 1374 ،پاالهنگ؛ 1376  ؛1377 ،ی؛ صـولت 1375 ،پنـاه زدانی

ـ ). پا1378 ،يرازیشـ   را قــاتیتحق نیـ در ا )GHQ -  28( یفارســ ۀنسـخ  ۀنامـ پرســش ییای
 کـه  یمعنـ  نیا به. اندگزارش کرده 82/0 و ،89/0 ،92/0 ،62/0 ،88/0 ،91/0 ،84/0 بیترت به
  .است شده آوردهبر یعال و خوب حد در ییایپا قاتیتحق نیا یتمام در
  

  اجرا ةشیو 5.5
زمان در اختیار  طور هم به ،ابزار پژوهش منزلۀ به ،نامه منظور اجراي این پژوهش سه پرسش به

هـا را تکمیـل    اي آن هفتـه  مهلت کوتاه یـک  طیاز اعضاي گروه نمونه قرار گرفت تا  هریک
  گذاري شدند. نمره ،براساس کلید مشخص ،ها نامه آوري پرسش پس از جمع کنند.

  
  ها تجزیه و تحلیل داده ةشیو 6.5
بـین) و وابسـته (مـالك) اسـتخراج      پیشهاي خام شاخص هریک از متغیرهاي مستقل ( داده
آمارهـاي توصـیفی و   با  ،Spssافزار آماري  با استفاده از نرم ،ها منظور آزمون فرضیه و به ندشد

  .تحلیل شدنداستنباطی 
  
  هاي پژوهش یافته. 6

هاي  نامه هاي مرکزي نمرات حاصل از پرسش هاي گرایش شاخص: نتایج آمار توصیفی الف)
هاي آن  از مؤلفه هریکي زناشویی و نمرات رضایتمندکل  ةتفکیک نمر به ،رضایت زناشویی

  در زیر بررسی شده است. ،سالمت عمومی ةنین نمرچ همو 
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  هاي مرکزي نمرات رضایت زناشویی و سالمت عمومی هاي گرایش شاخص .1جدول 

داد 
تع

گین 
میان

 

اف
حر

ان
 

عیار
م

 

یانه مد
م

س 
ریان

وا
 

طاي
خ

 
اف

حر
ان

 
گین

میان
 

أقل
حد

 
 ۀدامن

یین
پا

 

کثر
حدا

 
 باال ۀدامن

 جمع

 سالمت
 عمومی

110 8091/9 20520/6 8 5/8 505/38 59164/0 00/0 30 1079 

 رضایت
 زناشویی

110 0091/33 62961/7 33 33 211/58 72745/0 18 50 3631 

 3237 47 9 87486/0 192/84 31 38 17561/9 427/29 110 ارتباطات

 3158 43 11 71506/0 245/56 5/29 24 49966/7 7091/28 110 تعارض حل

 تحریف
 آرمانی

110 2545/14 27374/4 10 13 265/18 40749/0 6 25 1568 

 115851 58 57 41471/2 393/641 108 116 32574/25 3182/105 110 رضایتمندي

  
 32/105 ییزناشو يتمندیرضا ةنمر کل اریمعو انحراف نیانگیم ،جدول نیا اساسبر

ـ متغ نیا يهامؤلفه کیتفکبه ،يمرکز يها شیگرا يها شاخص نیکه ا است 33/25و   ری
 ارتباطات، 63/7 اریمعانحراف و 33 نیانگیبا م ییزناشو تیرضا :است قرار این از ،وابسته

 اریـ معو انحراف 71/28 نیانگیتعارض با م لح، 17/9 اریمعانحراف و 43/29 نیانگیم با
 بـراي  .شـود   یم مشاهده 27/4 اریمعو انحراف 25/14 نیانگیبا م یآرمان فیو تحر ،5/7

  .است شده گزارش 21/6 اریمعو انحراف 8/9 نیانگیم یسالمت عموم ریمتغ
 عمومی سالمت با کلی زناشویی رضایتمندي ینب بستگی هم یب. ضر2 جدول

 یعموم سالمت یکل يتمندیرضا 

 رسونیپ یبستگ هم
 - 574/0 000/1 یکل يتمندیرضا

 000/1 -  574/0 یعموم سالمت

S i g  
 )يدار یمعن سطح(

 000/0 0 یکل يتمندیرضا

 0 000/0 یعموم سالمت

  تعداد
N  

 110 110 یکل يتمندیرضا

 110 110 یعموم سالمت
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بسـتگی   ي زناشویی کلی با سالمت عمومی ضـریب هـم  رضایتمندبین  ،طبق جدول باال
پـایین  ة (نمـر  ستباالبستگی بین سالمت عمومی فرد  که شاخص ضریب هماست  - 574/0

ــهشــاخص ســالمت عمــومی باالســت)  GHQۀنامــ در پرســش   <99/0pدر  طــوري کــه، ب
  دار است. معنی

  رضایت زناشویی با سالمت عمومی ۀمؤلفبستگی پیرسون بین  ضریب هم .3جدول 

 سالمت عمومی رضایت زناشویی 

 بستگی پیرسون هم
 - 531/0 000/1 رضایت زناشویی

 000/1 - 531/0 سالمت عمومی

S i g  
  )يدار یمعن سطح(

 000/0 0 رضایت زناشویی

 0 000/0 سالمت عمومی

  تعداد
N  

 110 110 رضایت زناشویی

 110 110 سالمت عمومی

  
رضـایت زناشـویی بـا      ۀلفـ ؤبستگی بـین م  بستگی پیرسون را در هم ضریب هم 3جدول 

 اسـت.  بـوده  531/0بسـتگی   تـوان دیـد ضـریب هـم     دهد که مـی  سالمت عمومی نشان می
گـري اسـت و    سالمت عمومی نوعی آزمـون غربـال   GHQجا که آزمون  از آن ،دیگر   بیان به

آورنـد از سـالمت عمـومی بـاالتري      دسـت مـی   تري را بـه  هاي پایین افرادي که در آن نمره
بسـتگی متوسـط    بستگی منفی مزبـور شـاخص وجـود هـم     بنابراین ضریب هم ،برخوردارند

  دار است. معنی <99/0pباال بین دو متغیر است که در   به
  ي زناشوییرضایتمندارتباطات  ۀبستگی بین سالمت عمومی و مؤلف شاخص هم .4جدول 

 سالمت عمومی ارتباطات 

 بستگی پیرسون هم
 -  588/0 000/0 ارتباطات

 -  000/0 588/0 سالمت عمومی

S I g 
 داري) (سطح معنی

 000/0 0 ارتباطات

 0 000/0 سالمت عمومی

  تعداد
N 

 110 110 ارتباطات

 110 110 سالمت عمومی
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ي رضـایتمند ارتباطـات   ۀبسـتگی بـین سـالمت عمـومی و مؤلفـ      شاخص هم 4جدول 
بسـتگی   ضریب هـم  حاکی از آن است که. این جدول دهد را نشان می طور کلی زناشویی به

  دار است. معنی <99/0pکه در  است - 59/0مزبور 
  ي زناشویی با سالمت عمومیرضایتمندتعارض  لح ۀبستگی بین مؤلف شاخص هم .5جدول 

 سالمت عمومی تعارضل ح 

 بستگی پیرسون هم
 -  521/0 000/1 حل تعارض

 000/1 -  521/0 سالمت عمومی

S I g  
 داري) (سطح معنی

 000/0 0 تعارض لح

 0 000/0 سالمت عمومی

  تعداد
N 

 110 110 تعارض لح

 110 110 سالمت عمومی

  
ي زناشویی با سالمت رضایتمند حل تعارض ۀبستگی بین مؤلف شاخص هم 5جدول 

بستگی پیرسون بـین دو   توان دید ضریب هم در این جدول می .دهد را نشان میعمومی 
ــاال و معنــی کــه شــاخص ضــریب هــماســت  -521/0 متغیــر   دار در ســطح بســتگی ب

99/0p>  .است  
  تحریف آرمانی و سالمت عمومی ۀبستگی بین مؤلف شاخص هم .6جدول 

 سالمت عمومی تحریف آرمانی 

 بستگی پیرسون هم
  000/1 تحریف آرمانی

 000/1 - 278/0 سالمت عمومی

S i g 
 داري)  (سطح معنی

 002/0 0 تحریف آرمانی

 0 002/0 سالمت عمومی

  تعداد
N 

 110 110 تحریف آرمانی

 110 110 سالمت عمومی

  
را نشـان  تحریـف آرمـانی و سـالمت عمـومی      ۀبستگی بین مؤلفـ  شاخص هم 6جدول 

  دار است. معنی 002/0که در آلفاي  است - 278/0بستگی پیرسون  . ضریب همدهد می
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  ي زناشوییرضایتمندبستگی با  هاي دل سبک ۀهاي گرایش مرکزي در رابط شاخص .7جدول 
 تعداد انحراف معیار میانگین بستگی سبک دل

 58 72128/21 6379/114 نزدیکی

 23 09860/23 000/112 وابستگی

 29 52226/17 3793/81 اضطراب

 110 32574/25 3182/105 جمع

  
ي رضـایتمند بستگی بـا   هاي دل سبک ۀدر رابطرا هاي گرایش مرکزي  شاخص 7جدول 
ي رضـایتمند  ةمیـانگین نمـر   ،هـا  ایـن شـاخص   اساسبر. دهد نشان میطور کلی    زناشویی به

بسـتگی وابسـتگی    سـبک دل  افـراد بـا   ،638/114بستگی نزدیکی  سبک دل با افرادزناشویی 
ین میـانگین  تـر  بـیش  ،ی دیگربیان به است. 379/81اضطراب  بستگی دلسبک  افراد باو  ،112

ها نزدیکـی   غالب آن بستگی دلي زناشویی متعلق به افرادي است که سبک رضایتمندنمرات 
بسـتگی   زناشویی متعلق به کسانی است که سبک غالب دل يرضایتمند ةترین نمر بوده و کم

  ها اضطرابی است. آن
 ،طور کلی ي زناشویی بهرضایتمندهاي  از مؤلفه هریکهاي گرایش مرکزي براي  شاخص .8جدول 

  بستگی تفکیک سه سبک دل به
 تعداد انحراف استاندارد میانگین بستگی سبک دل

 يرضایتمند

 59 41116/25 8814/112 نزدیکی

 22 64112/23 0455/112 وابستگی

 29 52226/17 3793/81 اضطراب

 110 86777/26 4091/104 جمع

 رضایت زناشویی

 59 96841/6 4237/35 نزدیکی

 22 20885/8 3636/34 وابستگی

 29 02089/5 0690/27 اضطراب

 110 62961/7 0091/33 جمع

 ارتباطات

 59 53810/7 9322/32 نزدیکی

 22 19788/7 0000/32 وابستگی

 29 39341/7 3448/20 اضطراب

 110 17561/9 4273/29 جمع
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 تعارض لح

 59 59454/6 8305/30 نزدیکی

 22 61511/6 9545/31 وابستگی

 29 54160/5 9310/21 اضطراب

 110 49966/7 7091/28 جمع

 تحریف آرمانی

 59 49527/4 3898/15 نزدیکی

 22 02293/4 2273/14 وابستگی

 29 99384/2 9655/11 اضطراب

 110 27374/4 2545/14 جمع
  

ي رضـایتمند هـاي   از مؤلفـه  هریـک بـراي  را هـاي گـرایش مرکـزي     شاخص 8جدول 
 بـراي  ،بـر ایـن اسـاس   . دهـد  نشان می ،بستگی تفکیک سه سبک دل به ،طور کلی زناشویی به

 گونه است: این ،بستگی تفکیک سه سبک دل به ،رضایت زناشویی میانگین نمرات افراد ۀمؤلف
ــۀدر  ــی  زمین ــۀدر  ،42/35نزدیک ــتگی  زمین ــۀ و در ،36/34وابس ــطراب  زمین  .06/27اض

میـانگین و   ،همین ترتیـب   به است. 02/5، 21/8، 97/6ترتیب  ها به معیار این شاخص انحراف
بـدین   ،بستگی سبک دلتفکیک سه  به ،طور کلی ي زناشویی بهرضایتمندمعیار نمرات  انحراف

بـا   04/112در سبک وابستگی  ،41/25معیار  با انحراف 88/112در سبک نزدیکی  قرار است:
  .52/17معیار  با انحراف 38/81اضطراب سبک و در  ،64/23معیار  انحراف

در سـبک   بـدین قـرار اسـت:    ،بسـتگی  تفکیک سه سـبک دل  به ،ارتباطات ۀنمرات مؤلف
ــانگین   ــی می ــراف و 93/32نزدیک ــار  انح ــبک در ، 54/7معی ــانگین  س ــتگی می  و 32وابس

 ۀنمرات مؤلفـ  .39/7معیار  و انحراف 34/20 میانگین و در سبک اضطراب ،2/7معیار  انحراف
گونـه   ایـن  ،بسـتگی  تفکیک سـه سـبک دل   به ،طور کلی ي زناشویی بهرضایتمندتعارض   لح

در سـبک   ،59/6معیـار   انحـراف  بـا  83/30در سـبک نزدیکـی میـانگین     گزارش شده است:
بـا   93/21و در سـبک اضـطراب میـانگین     ،61/6معیـار   با انحراف 95/31وابستگی میانگین 

تفکیـک   بـه  ،معیار نمرات آن تحریف آرمانی میانگین و انحراف ۀدر مؤلف .54/5معیار  انحراف
بـا   39/15میـانگین   در سـبک نزدیکـی   چنـین گـزارش شـده اسـت:     ،بستگی سه سبک دل

و در سـبک   ،02/4معیـار   بـا انحـراف   23/14در سبک وابستگی میـانگین   ،5/4یار مع انحراف
  .3معیار  با انحراف 97/11اضطراب میانگین 

 ۀمبنـی بـر وجـود رابطـ     ،پـژوهش  اول ۀمنظور آزمودن فرضی به: نتایج آمار استنباطی ب)
دانشگاه تربیـت  هل أي کلی در میان کارکنان زن مترضایتمنددار بین سالمت عمومی و  معنی

  .کنیم نتایج زیر را بررسی می ،مدرس
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  شده ) تنظیمRشاخص ضریب تعیین ( .9جدول 
 خطاي معیار برآورد شده تنظیم R R R مدل

1 574/0  329/0 323/0 83704/20 

  
دهـد کـه    نشـان مـی   323/0برابر  را شده) تنظیم R( شده شاخص ضریب تعیین 9جدول 

طـور کلـی    ي زناشـویی را بـه  رضـایتمند درصد از واریانس  3/32توان گفت  آن می اساسبر
  کند. سالمت عمومی افراد گروه نمونه تبیین می

  تحلیل واریانس از طریق رگرسیون. 10جدول 
 F S I g میانگین مجذورات آزادي ۀدرج مجموع مجذورات مدل

 000/0 020/53 182/23020 1 182/23020 رگرسیون

   182/434 108 681/46891 مانده باقی
    109 864/69911 جمع

  
 02/53آمـده   دسـت  به Fدهد  تحلیل واریانس از طریق رگرسیون نشان می ،جدول باالدر 

داري مدل رگرسیون  معنیترتیب  بدین و دار است معنی 01/0که در سطح آلفاي باالي  است
  شود. تبیین می

  شده ضریب بتاي استاندارد .11جدول 

 مدل

 نشده ضرایب معیار
ضرایب 

 شده معیار
T S I g 

 خطی آمارهاي هم

خطاي 
 معیار

B بتا V I F ضمااغ 

   000/0  409/34  291/128 728/3 ثابت
سالمت 
 عمومی

322/0 342/2  - 574/0  - 281/7  - 000/0 000/1 000/1 

  
 و 574/0 بیضر نیکه ا دهد ینشان م را شدهاستاندارد يبتا بیشاخص ضر 11 جدول

 شیافـزا  يازاگفـت بـه   تـوان  یمـ  ،ترتیـب  نیبـد است.  دار یمعن 01/0 يباال يدر سطح آلفا
انحـراف  شیافـزا  ،574/0 با ضـریب  یسالمت عموم ریدر متغ ،استانداردانحراف واحد  کی
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 ،گـر ید يسـو  از. شـد  خواهـد  حاصل یکل طوربه ییزناشو يتمندیرضا ریدر متغ ،استاندارد
ـ  ریتـأث  یکلـ  ییزناشـو  يتمندیرضـا و  یسـالمت عمـوم   ریگفت متغ توان یم  رد يدار یمعن
برخوردارنـد از   یخـوب  یکـه از سـالمت عمـوم    يافـراد  ،گرید یانیب به .اند گذاشته گرید کی

 بـر   مبنـی  ،پـژوهش  اول ۀیفرضـ  ،ترتیـب نیبدبرخوردارند.  زین ییباال ییزناشو يتمندیرضا
 هـل أدر کارکنـان زن مت  ،ییزناشـو  يتمندیرضابا  یسالمت عموم نیب دار یرابطۀ معن وجود

  .شود  یم دییتأ ،مدرس تیترب دانشگاه
  رضایت زناشویی با سالمت عمومی ینبرابطۀ در  Rشاخص . 12جدول 

 خطاي معیار برآورد شده تنظیم R R R مدل

1 531/0 282/0 275/0 49532/6 

  
رضایت زناشویی با سالمت عمـومی   ۀمؤلف ینبرابطۀ شده را در  تنظیم R شاخص 12جدول 

درصـد   5/27تـوان گفـت    مـی  کـه است  275/0شده  تنظیم R ،این جدول اساسبردهد.  نشان می
  .شود  سالمت عمومی افراد گروه نمونه تبیین میبا واریانس رضایت زناشویی (متغیر مالك) 

  تحلیل واریانس رگرسیون .13جدول 
 F S i g مجذورات میانگین آزادي ۀدرج مجموع مجذورات مدل

 000/0 394/42 556/1788 1 556/1788 رگرسیون

   189/42 108 435/4556 مانده باقی
    109 991/6344 جمع

  
بـه  Fکـه   جـا از آن .دهـد  ینشـان مـ   ،ونیرگرس قیاز طر ،را انسیوار لیتحل 13 جدول

ـ  ،اسـت  داریمعنـ  99/0 يبـاال  يکـه در آلفـا   است، 394/42 آمده دست  مـدل  شـتن دایمعن
  .شود  یم دییتأ ونیرگرس

  شده ضریب بتاي استاندارد .14جدول 

 مدل

 ارشدهیمع بیضرا ارنشدهیمع بیضرا

T 

S i g  
یمعن سطح
 يدار

 یخطهم يها آماره

 يخطا
 اریمع

B بتا V I F اغماض 

   000/0 911/33  412/39 162/1 ثابت
 000/1 000/1 000/0 -  511/6 -  531/0 -  653/0 100/0 یعموم سالمت
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که در آلفاي باالي است  - 531/0شده برابر با  ضریب بتاي استاندارد ،14جدول  اساسبر
ــی 99/0 ــی اســاسبردار اســت و  معن ــه  آن م ــوان گفــت ب ــزایش در   ت ــک واحــد اف ازاي ی

ــراف ــومی (   انح ــالمت عم ــر س ــتاندارد متغی ــراس ــیش متغی ــین)  پ ــزایش در  - 531/0ب اف
 ،حاصل خواهد شد. از سـوي دیگـر  ) مالكرضایت زناشویی (متغیر استاندارد متغیر  انحراف

دهد دو متغیـر رضـایت زناشـویی و سـالمت عمـومی از تـأثیر بـاال و         این ضریب نشان می
  برخوردارند. دیگر یکر د يدار معنی

 ۀمؤلفـ  و بـین سـالمت عمـومی    دار وجود رابطۀ معنیمبنی بر  ،پژوهش مدو ۀپس فرضی
  .شود  تأیید می ،کارکنان زني زناشویی در رضایتمند

  شده تنظیم Rضریب تعیین  .15جدول 
 خطاي معیار برآورد شده تنظیم R R R مدل

1 588/0 346/0  340/0 45516/7 
  
تـوان گفـت    آن مـی  اسـاس برکـه  است  340/0شده  تنظیم Rمیزان  ،15جدول  اساسبر

بـین   متغیـر پـیش  ) زناشوییي رضایتمند ۀمؤلف( درصد از واریانس متغیر مالك ارتباطات  34
  کند. سالمت عمومی را تبیین می

  ارتباطات و سالمت عمومی ۀمؤلف بارةتحلیل واریانس از طریق رگرسیون در .16جدول 
 F S i g میانگین مجذورات آزادي ۀدرج مجموع مجذورات مدل

 000/0 114/57 346/3174 1 345/3174 رگرسیون

   579/55 108 573/6002 مانده باقی
    109 918/9176 جمع

  
ارتباطات و سـالمت   ۀمؤلف بارةتحلیل واریانس از طریق رگرسیون در ، درجدول باالدر 
؛ دار اسـت  معنی 01/0 که در آلفاي باالياست  114/57آمده  دست به Fتوان دید  می ،عمومی

  شود. مدل رگرسیون تعیین می ترتیب بدین
  شده ضریب بتاي استاندارد .17جدول 

 مدل
 ضرایب معیارنشده

ضرایب 
 T معیارشده

S i g  
سطح 

 داري معنی

 خطی آمارهاي هم

 اغماض V I F بتا B خطاي معیار
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   000/0  455/28  958/37 334/1 ثابت
سالمت 
 عمومی

115/0 870/0  - 588/0  - 557/7  - 000/0 000/1 000/1 

  
ـ متغ اریـ معدر انحـراف  شیواحـد افـزا   588/0 ازاي هبتا بـ  بیضر ،17 جدول اساسبر  ری
 يبـاال  يکـه در سـطح آلفـا    شدهاستاندارد يبتا بیضر. شد خواهد حاصل ارتباطات مالك

 يتمندیرضـا  ۀو ارتباطات (مؤلف یسالمت عموم ریدو متغ دهد یاست نشان م دار یمعن 01/0
 ۀیفرضـ  لهیوسـ  نیبرخوردارند. بـد  گرید کی رد يداریمعن و متوسط يباال ریتأث از) ییزناشو
ـ ی شـود؛  یم دییتأ زین پژوهشسوم  ـ ا یعن ـ  کـه  نی ارتباطـات   ۀمؤلفـ  و یسـالمت عمـوم   نیب
ـ  ۀرابطـ  مـدرس  تیترب دانشگاه متأهل زن کارکنان انیم در ییزناشو يتمندیرضا  يداریمعن

  .شود یم دهید

  شده ) تنظیمR( ضریب تعیین .18جدول 
 خطاي معیار برآورد شده تنظیم R R R مدل

1 521/0  271/0 265/0 43156/6 
  
آن  اسـاس برکـه  اسـت   265/0شـده    تنظـیم  Rتوان دیـد مقـدار    می ،18جدول  اساس بر

ي زناشـویی را متغیـر   رضـایتمند تعـارض   لح ۀدرصد از واریانس مؤلف 5/26توان گفت  می
  کند. بین سالمت عمومی تبیین می پیش

  تعارض و سالمت عمومی لح ۀمؤلف بارةتحلیل واریانس از طریق رگرسیون در .19جدول 
 F S i g میانگین مجذورات آزادي ۀدرج مجموع مجذورات مدل

 000/0 210/40 273/1663 1 273/1663 رگرسیون

   365/41 108 418/4467 مانده باقی
    109 691/6130 جمع

  
آمـده   دسـت  بـه  Fچراکـه   شـود؛  داري مدل رگرسیون تأیید می معنی ،19جدول  اساسبر

  .دار است  معنی 01/0که در سطح آلفاي است  21/40

  شده ضریب بتاي استاندارد. 20جدول 

 T شدهاریمع بیضرا نشدهاریمع بیضرا مدل
S i g 
 یخط يآمارها سطح
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 اغماض V I F يداریمعن بتا B اریمع يخطا

   000/0 313/30  884/34 151/1 ثابت
 سالمت

 یعموم
099/0 630/0  - 521/0  - 341/6  - 000/0 000/1 000/1 

  
 نشان که است -521/0 شدهاستاندارد يبتا بیضر دید توانیم ،20جدول  اساسبر

 واحـد  -521/0 ،یعموم سالمت استانداردانحراف در شیافزا واحد کی يازابه دهد یم
. شـد  خواهـد  حاصل ییزناشو يتمندیرضاتعارض  لح ۀمؤلف اریمعانحراف در شیافزا
 لحـ  ریمتغ دو گفت توان یم شدهاستاندارد يبتا زانیم يدار ینظر به معن ،گرید يسو از

ــارض در  ــاتعـ ــو يتمندیرضـ ــوم ییزناشـ ــالمت عمـ ــأث یو سـ ــ ریتـ  رد يدار یمعنـ
  .گذارند یم گرید کی

  شده  ) تنظیمRضریب تعیین ( .21جدول 
 خطاي معیار برآورد شده تنظیم R R R مدل

1 278/0 077/0 069/0 12464/4 

  
تـوان گفـت    کـه مـی   است 069/0شده برابر با  تنظیم Rتوان دید  می ،21جدول  اساسبر
بـین   متغیـر پـیش   را ي زناشـویی رضـایتمند تحریف آرمـانی   ۀدرصد از واریانس مؤلف شش

  کند.  سالمت عمومی تبیین می

  تحلیل واریانس از طریق رگرسیون .22جدول 
 F S i g مجذوراتمیانگین  آزادي ۀدرج مجموع مجذورات مدل

 003/0 023/9 504/153 1 504/153 رگرسیون

   013/17 108 369/1837 مانده باقی

    109 873/1990 جمع

  
تحریـف آرمـانی و سـالمت     بـارة تحلیل واریـانس از طریـق رگرسـیون در    ،22جدول 

است. دار  معنی 003/0که در سطح آلفاي است  023/9آمده  دست به Fدهد  نشان می ،عمومی
  شود.  داري مدل رگرسیون تأیید می وسیله معنی بدین
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  شده ضریب بتاي استاندارد .23جدول 

 مدل

 شدهاریمع بیضرا نشدهاریمع بیضرا

T 

S i g  
یمعن سطح
 يدار

 یخط يآمارها

 يخطا
 اریمع

B بتا V I F اغماض 

   000/0 856/21  130/16 738/0 ثابت
 000/1 000/1 003/0 -  004/3 -  278/0 -  191/0 064/0 یعموم سالمت

  
 003/0 يآلفا سطح در کهاست  - 278/0 شدهاستاندارد يبتا بیضر ،23جدول  اساس بر

 سـالمت  ریمتغ استانداردانحراف در شیافزا واحد کی يازابه گفت توان یم و است دار یمعن
 يتمندیرضـا  یآرمـان  فیـ تحر ۀمؤلفـ  اسـتاندارد انحراف در شیافزا واحد - 278/0 ،یعموم
 ،کـم  ریتأث یآرمان فیو تحر یسالمت عموم ریدو متغ ،مبنا نیا بر. آمد خواهد دیپد ییزناشو

ـ تأپژوهش  مپنج ۀیفرض ،نیبنابرا .گذاشت خواهند گرید کی رد يدار یمعن ماا . شـود  یمـ  دیی
 يتمندیرضـا  یآرمان فیتحر ۀمؤلف و یسالمت عموم نیب است که نیا از یحاک هیفرض نیا

ــویی ــگاه تربیـــت مـــدرس  ،زناشـ ــل دانشـ ــان زن متأهـ ــ ،در کارکنـ ــیۀ رابطـ   داري معنـ
  .وجود دارد
 Rهـاي   و شـاخص  ،پـنج  ،چهـار ، سـه  ،دو ةشـد  هـاي تأییـد   فرضـیه بـه  کلی  یبا نگرش

بـه   ،تـوان گفـت سـالمت عمـومی     هـاي فـوق مـی    از فرضیه هریکآمده براي تأیید  دست به
، درصـد)  34ي زناشـویی ( رضـایتمند ارتباطـات   ۀواریـانس مؤلفـ   اساس بر ،ین میزانتر بیش

ــپس ــ ،س ــویی ( ۀمؤلف ــایت زناش ــس از آن 5/27رض ــد) و پ ــ ،درص ــ ۀمؤلف ــارض  لح تع
اسـت کـه سـالمت     وضعیتیو این در  شود متغیرهاي مالك تبیین می منزلۀ درصد) به  5/26(

  کند. تحریف آرمانی رضایت زناشویی را تبیین می ۀدرصد از واریانس مؤلف ششعمومی 
ارتباطـات   ۀر مؤلفـ دداري  تـأثیر معنـی   بـیش از همـه   رسـد سـالمت عمـومی    نظر می به

ر د ،و پـس از آن  تأثیرگذار اسـت  ر رضایت زناشویید ،سپس دارد و ي زناشوییرضایتمند
  گذارد. تأثیر میر تحریف آرمانی د ،تر تعارض و با درصد کم لح

  ي زناشوییرضایتمندبستگی با  هاي دل بین سبک ۀرابط بارةطرفه در نتایج تحلیل واریانس یک .24جدول 

 منبع
سوم مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F S i g 
مجذور 
 سهمی

 324/0 000/0 696/25 820/11341 2 639/22683 شده الگوي تصحیح

Intercept 042/996557 1 042/996557 794/2257 000/0 955/0 
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(سبک  گروه اثر
 بستگی) دل

639/22683 2 820/11341 696/25 00/0 324/0 

    385/441 107 224/47228 خطا
     110 000/1290023 جمع

     109 864/69911 شده جمع تصحیح
  

در ردیف افقی که توان گفت  می ،با توجه به جدول باال ،پژوهش مشش ۀدر آزمون فرضی
داري بـاالي   کـه در سـطح معنـی   بـوده   96/25آمـده   دسـت  به Fبستگی)  اثر گروه (سبک دل

 براسـاس ایـن شـاخص    اسـت.  324/0 اثر یا مجذور سـهمی ة صدم مطرح است و انداز99
در میـان   ،طـورکلی  ي زناشویی بهرضایتمندلحاظ  به ،بستگی هاي دل توان گفت بین سبک می

  شود. دیده میداري  کارکنان زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس تفاوت معنی
 ANOVA .25جدول 

 داري معنی سطح F میانگین مجذورات آزادي ۀدرج مجموع مجذورات 

 000/0 349/19 320/10449 2 639/20898 گروهی بین

   056/540 107 952/57785 گروهی درون
    109 591/78684 جمع

  مقابله هاي آزمون شاخص. 26 جدول

 يآزاد ۀدرج T معیار خطاي مقابله ارزش مقابله 
 داريمعنی سطح

 )سویه(دو

 يرضایتمند

مساوي فرض با
 هاواریانس بودن

1102/581 58158/16 046/35 107 000/0 

 فرض بدون
 بودنمساوي

 هاواریانس

1102/581 41694/14 307/40 809/52 000/0 

  
 ،ي زناشـویی کلـی  رضایتمندهاي نمرات  میانگین تداربودن تفاو که معنی براي یافتن این

-m1یعنـی   ،استناشی از تفاوت بین کدام سه زوج میانگین  ،بستگی تفکیک سه سطح دل به

m2 بستگی نزدیکی منهاي سـبک دل  (سبک دل   (بسـتگی وابسـتگی، m1-m3    یعنـی سـبک)
بسـتگی وابسـتگی منهـاي     (یعنی سـبک دل  m2-m3یا  ،بستگی نزدیکی منهاي اضطراب) دل
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 26استفاده شد که براساس جـدول   spssافزار  مقابله یا آزمون تعقیبی نرم ۀبرناماز  ،اضطراب)
، آمـده  دسـت  بـه  يهـا  با فرض برابربـودن واریـانس   شود. هاي مقابله دیده می شاخص آزمون

 ،مفهـوم  بدیندار است.  درصد معنی 99که در سطح اطمینان باالي  است T 046/35شاخص 
سـطح  ي کلـی زناشـویی کسـانی کـه     رضایتمندمیان نمرات  ،spssاستنباط مبنی بر  اساس بر

ي رضـایتمند داري بـا میـانگین نمـرات     ها نزدیکـی بـود تفـاوت معنـی     بستگی غالب آن دل
افـراد داراي سـطح    ،دیگـر  بیـان  به .شود دیده می ،یعنی وابستگی و اضطراب ،سبک دیگر  دو

در مقایسـه بـا    ،ي زناشویی کلـی رضایتمندداري از  صورت معنی بستگی نزدیکی به غالب دل
ــبک ــراد داراي س ــاي د اف ــطراب  له ــتگی و اض ــب وابس ــتگی غال ــوردار بود ،بس ــد.برخ  ن

 طـور کلـی،   بـه توان گفت  می ،شده گزارش با توجه به جدول آمار توصیفی ،ترتیب  همین   به
ها وابسـتگی بـود    بستگی غالب آن ي زناشویی افرادي که سبک دلرضایتمندمیانگین نمرات 

بسـتگی   که سـبک دل  دارد کسانیي زناشویی رضایتمندبا میانگین نمرات  داري تفاوت معنی
  .استها اضطراب  غالب آن

  
  گیري  نتیجه. 7
مبنـی بـر    ،پـژوهش  ۀکـه فرضـی   یمهاي پژوهش دید  ها در یافته  یهرضآزمون ف جینتا راساسب

تأییـد شـد.    ،ها ي زناشویی آنرضایتمنددار بین سالمت عمومی کارکنان با  معنی ۀوجود رابط
با استفاده از روش تحلیـل رگرسـیون    ،آمده دست  هاي به  ضریب تعیین اساس بر ،که ضمن این

ارتباطـات   ۀلحـاظ مؤلفـ    به ،سالمت عمومی یمشده، دید متغیره و ضرایب بتاي استاندارد چند
ـ تـر  بـیش  ،ي زناشویی در اعضاي گروه نمونهرضایتمند  .دار دارد   معنـی  ۀدر رابطـ را ثیر أین ت

ي زناشویی سالمت عمومی را رضایتمندارتباطات  ۀدرصد از واریانس مؤلف 34 ،دیگر بیان به
شده در آزمون فرضیه، دیده شـد کـه    تنظیم Rبا توجه به ضرایب  زمینه،در همین  .تبیین کرد

سـالمت   ،چهـارم  ۀرضایت زناشویی و با تأیید فرضـی  ۀدرصد از مؤلف 5/27سالمت عمومی 
ي زناشـویی و سـالمت   رضـایتمند تعـارض   لحـ  ۀدرصد از واریـانس مؤلفـ   5/26عمومی 
بـا   ،ترتیـب  ي زناشـویی را بـه  رضـایتمند تحریف آرمانی  ۀدرصد از واریانس مؤلف 6عمومی

  کند. تبیین می ،مپنجو م چهارهاي  آزمون فرضیه
ین میـزان، بـا   تر بیشبه  ،ي زناشوییرضایتمندارتباطات  ۀتوان گفت مؤلف می ،ترتیب یندب

ـ    اسـت دار  معنـی  ۀرابطداراي  سالمت عمومی  ۀر مؤلفـ دثیر بسـیاري  أو سـالمت عمـومی ت
کـه   جالـب توجـه آن   دارد. ،ي زناشـویی رضـایتمند هـاي   مؤلفهدر مقایسه با دیگر  ،ارتباطات
 ۀدرصـد از مؤلفـ   5/27 ،پس از ارتباطـات  ،ي سالمت عمومی کارکنان گروه نمونهرضایتمند
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از تعـارض   لکیفیت حـ  رد سالمت عمومی ،که ضمن این کند. میرضایت زناشویی را تبیین 
 ،ي زناشـویی رضـایتمند کننـده در تحکـیم و اسـتقرار     تعیـین  عـاملی  منزلـۀ  به ،زوجینسوي 

  شده). تنظیم R= 5/26( تأثیرگذار استکلی   طور به
نتـایج تحلیـل    ،ي زناشـویی رضـایتمند بسـتگی و   هـاي دل  بین سبکرابطۀ در  ،نینچ هم

در کارکنـان زن   ،ي زناشـویی رضایتمندواریانس در مورد وجود تفاوت بین میانگین نمرات 
در آلفـاي بـاالي    را پژوهشم شش ۀتأیید فرضی ،ها بستگی آن هاي دل سبکتفکیک  به ،متأهل

ها  در میان افرادي که سبک غالب آن ،ي زناشوییرضایتمندمیانگین نمرات در  .% نشان داد1
منظـور دریافـت    بـه  شود. دیده می داري تفاوت معنا ،یا اضطراب است و نزدیکی یا وابستگی

ناشـی از وجـود    در پـی داشـته،  را  مۀ ششـ که تأیید فرضی ،ها که این تفاوت بین میانگین این
هـاي   تحلیـل  هـایی انجـام شـد.    ست تحلیلها تفاوت بین میانگین نمرات کدام زوج میانگین

ي زناشویی در کارکنان داراي سـبک غالـب   رضایتمنداد میانگین نمرات آمده نشان د دست به
داري با میانگین نمرات افراد داراي دو سـبک غالـب دیگـر،     تفاوت معنی بستگی نزدیکی دل

ي رضـایتمند بین میانگین نمـرات   طور کلی به که ضمن این دارد. ،یعنی وابستگی و اضطراب
میـانگین نمـرات افـراد داراي سـبک      و  نزدیکی بستگی غالب سبک دل داراي زناشویی افراد

بسـتگی   سـبک دل  افراد بـا  ،دیگر بیان به شود. ین تفاوت دیده میتر بیشبستگی اضطراب  دل
در مقایسـه   ،ترین میزان بستگی اضطراب به کم سبک دل افراد باین میزان و تر بیشنزدیکی به 

  ند.ي زناشویی کلی برخورداررضایتمنداز  ،دیگر یکبا 
 اوقـانی اصـفهانی  )، 1391( ابراهیمـی )، 1391( هـاي ایـزدي   نتایج پژوهش فعلی با یافته

ایـن پـژوهش بـا نتـایج      هـاي  کـه یافتـه   ضـمن ایـن   ست.سو هم )1391( ينطنز و ،)1391(
ـ  ۀرابطـ «که به بررسـی  ناهمسو است،  )1386(یاوري  هـوش  و یبسـتگ  دل يهـا  سـبک  نیب

ـ    کـه  پرداخت و نشان داد» ییزناشو يسازگار بر ها آن ریتأث و یجانیه ثیر أهـوش هیجـانی ت
  سازگاري زناشویی دارد. رد ،بستگی ثیر سبک دلأت در مقایسه با ،يتر بیش

تـرین نهـاد    مهـم در جایگـاه   ،در این پژوهش دریافتیم که ضامن اسـتقرار نهـاد خـانواده   
هــاي فرهنگــی از نســلی بــه نســل دیگــر،  پــذیري کودکــان و انتقــال آداب و ارزش جامعــه

ثر در تـداوم  ؤنحوي که این عامل یکی از ارکان م ي زناشویی بین زوجین است. بهرضایتمند
 هریککه در آن طرفین  اي خانواده .شود و شاد محسوب می ،سالم ،موفق اي خانواده ساختار

 ۀهاي خود سعی در استمرار رابطـ  مندي و توان ،ي شخصیتیها شناختی، ویژگی بنابر ساختار
وسـیله بسـتري بـراي رشـد و      تـا بـدین   ،دارند دیگر یکبا  را اي شفیقانه و حمایتی صمیمانه

ختی شـنا  روانبسـتگی ایمـن و سـالمتی جسـمانی و      تربیت فرزندانی برخوردار از سبک دل
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تعریـف   معناي به ،در جهان امروز غرب خانواده هویت خویش را ،جا که از آن ورند.فراهم آ
از دسـت داده اسـت، بنـابراین     ،ی کشـورهاي جنـوب  بیان بهرایج در کشورهاي آسیایی و یا 

هنگـامی ضـرورت    ي زناشویی در کشورهاي در حال توسعه نظیر کشور مارضایتمندمفهوم 
ـ مثابـۀ   بـه تبیین دارد که این عامل   تهدیـد  ، کـه بـا  زنـدگی خـانوادگی  بخـش   اسـتحکام  ۀپای

 بینجامـد.  ،در کشوري چـون ایـران   ،آمار طالق به کاهش و روست، در نظر گرفته شود روبه
هـایی اسـت کـه     ي زناشویی از ضـرورت رضایتمندثر در تحقق ؤتوجه به عوامل م ،درنتیجه

زیـرا   ؛باید براي مستندسازي بروز علل بسیاري از مشکالت بین زوجین بدان پرداخته شـود 
ي زناشـویی بسـیاري از مشـکالت عـاطفی،     رضـایتمند با افـزایش سـطح    که رود انتظار می

  بهداشت روانی فرد و جامعه کاهش یابد.مشکالت و درمجموع  ،ختیشنا روان
 رد هـل أمت زنـان  یعمـوم  سـالمت  و یبسـتگ دل يها سبک نقش به پژوهش نیا در

 و یبستگدل ۀینظر ۀطیح در ییها پژوهش. است هشد پرداخته هاآن ییزناشو يتمندیرضا
 غالباً ساالنبزرگ یبستگدل يها سبک که اند نشان داده تیشخص ۀطیح يها هینظر گرید
ـ ا. اسـت  بـوده  یخردسـال  دوران در آنـان  یبستگدل يها سبک از ثرأمت  يهـا  سـبک  نی

 از مثبت يریگ بهره و ییزناشو روابط در سالتعامل فرد بزرگ ةنحو رد تواند یم یبستگ دل
از  يبرخوردار تیمعتقد بود اهم یجان بالب نه،یزم نیا در. گذارد ریثأت هیدوسو ۀرابط نیا

 يها هسسؤکه در م یبه آن حد است که کودکان ،یدر دوران کودک ،منیا یبستگسبک دل
 زانیم  مراقبان خود به یو مراقبت ،یتیحما ،یعاطف ۀو از رابط کنند یپرورش کودك رشد م

 تیشخصـ « بـا نـام   یتیشخصـ  يهـا  یژگـ یو یسـال در بزرگ شوند، یبرخوردار نم یکاف
 استفاده خود مقاصد به دنیرس يبرا فقط گرانیافراد از د نیا .داشت خواهند را »عاطفه یب
در تعامـل   تواننـد  یو نمـ  ستندین گرید افراد با مانهیصم روابط يبرقرار به قادر کنند، یم

سـبک دل  تیـ است تا بر اهم ینکته کاف نیاعتماد کنند. ذکر ا گرانیخود به د یاجتماع
 یسالبزرگ دوران در یبستگدل سنخ ردآن  تأثیراتو  یدوران خردسال یاکتساب یبستگ

 سبک يدارا که يافراد که بود آن شد دهید وضوحبه پژوهش نیا در چهآن. شود دیکأت
 ،یخردسـال  دوران در مـن یا یبسـتگ آن با سـبک دل  یبا انطباق نسب ،یکینزد یبستگدل

ـ ا .انـد  کـرده  تجربـه  را يتر شیب ییزناشو يتمندیرضا زانیاند م بوده  تیرضـا  زانیـ م نی
سبک اضطراب  دو ها آن درکه  دارد یکسان ییزناشو تیرضا با يتفاوت معنادار ییزناشو

دهد  ياریمشاوران قبل از ازدواج را  تواند یمهم م ۀافتی نیا .است شده دهیدو دوسوگرا 
 ،کنندهمراجعه يها زوج انیدر م ،یشناخت يمسائل و مشکالت و تضادها یتا هنگام بررس

  توجه کنند. یتیساختار شخص نیبه ا
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 بـا  هـل أمت زن کارکنـان  ییزناشـو  يتمندیرضـا  نیکه ب میافتیدر قیتحق نیدر ا ،نینچ هم
 داریمعن يا است، رابطه شان یختشنا روانو  یکه شامل سالمت جسم ،هاآن یعموم سالمت

 یموارد سالمت جسـمان  درنظرگرفتن با یسالمت عموم ۀلفؤمپژوهش،  نیا دروجود دارد. 
 جـه، یشـده اسـت. در نت   نیـی و اضـطراب تب  یافسردگ به فرد يابتال امکانو  یختشنا روان و

 يتمندیرضـا  يهـا  لفـه ؤم بـا  ارتباط در یعموم سالمت يها لفهؤم از کیهر اساسبراگرچه 
ـ متغ منزلـۀ بـه  ،یکلـ  طـور  هب یسالمت عموم ةاما ساز نشد، داده دست به یلیتحل ییزناشو  ری

ـ  ـ  شیپ ـ بــه  ،نیب  ییزناشــو يتمندیرضـا ارتباطـات   يهــا لفـه ؤم انسیـ وار زانیــم نیتـر  شیب
 فیـ و تحر ،درصـد)  5/26( تعـارض  لدرصـد)، حـ   5/27( ییزناشو تیرضا)، درصد  34(

کـه در   ،یسـالمت عمـوم   ۀلفـ ؤم ،گـر ید انیب به. کرد ینیب شیپ بیترتبه را درصد) 6( یآرمان
 يهـا  تعامـل  در آن حضـور  به ترکم ییزناشو يها هنگام مواجهه با تعارض نیزوج يموارد

 مشـکالت و  حضـور فرزنـدان   رینظ يگریو غالباً به مشکالت د کنند یخود توجه م وبیمع
 سـالمت  داشـتن پوشـش   تحت علتبه ،که است یمهم عوامل از یکی پردازند، یم ياقتصاد
ـ ا .کند یم ینیب شیپ ییباال انسیرا با وار ییزناشو يتمندیرضا ،یروح و یجسم  يا نکتـه  نی

کـه سـالمت    ابنـد یبدان توجه کنند تا در دیبا یدرماناست که متخصصان و مشاوران خانواده
 ؛دارد معنـادار  و معکـوس  یبسـتگ هـم  ییزناشـو  تیرضـا  يها همؤلفاز  کیبا کدام یعموم

 یاقـدام مقتضـ   با توان یم ،بیترت نیبد .گذارد یم ریثأت تر شیب ها لفهؤم از کیکدام رد ،یانیب به
 تحقـق  سـاز  نـه یزم جامعـه  یروان بهداشت آن تبع بهافراد و  یختشنا روانو  یدر بهبود جسم

  .کند نیتضم ما ینید ۀجامع در را خانواده ادیبن استحکام که بود ییها ازدواج
سـبک دل  نیـی بـا تع  ،قبل از ازدواج يها در مشاوره توان یپژوهش م نیا جینتا اساسبر
 صورت در و کرد ینیب شیب را هاآن ییزناشو يسازگار زانیم افراد، یروان سالمت و یبستگ

ـ  يو سازگار تیرضا یدر زندگ تاپرداخت  نهیزم نیا درالزم  يها آموزش به ازین  يتـر  شیب
ـ  ریاز تأث از همه، شیب ،یعموم سالمت رسد یم نظربه قیتحق نیا در. شود حاصل  يدار یمعن

 لحـ  رد ،آن از پـس  و ییزناشو تیرضا ردسپس  ،ییزناشو يتمندیرضاارتباطات  ۀمؤلف رد
  .است برخوردار یآرمان فیتحر رد تر تعارض و با درصد کم

  
  هاپیشنهاد

هل در دانشـگاه تربیـت   أهمین عنوان در مورد کارکنان مرد مت باشود پژوهشی  پیشنهاد می. 1
نتـایج ایـن پـژوهش    مقایسـه بـا   مدرس یا در مراکز آموزشی دیگر صورت گیرد تـا امکـان   

  شود. میسر
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ماننـد   ،کننـده  بین تعـدیل  اي با توجه به متغیرهاي پیش شود بررسی مقایسه پیشنهاد می. 2
با همین عنوان بین کارکنان زن و مرد مراکز آموزشـی و دیگـر    ،و شغل ،سن، تحصیالت

 نهادهاي دولتی صورت گیرد.
ثر ؤهایی صورت گیرد که در آن عوامـل مـ   پژوهشهمۀ  برشود فراتحلیلی  پیشنهاد می. 3
توانـد بـا رجـوع بـه      این امـر مـی   .است دهي زناشویی زوجین شناسایی شرضایتمندر د

هــاي  هــاي خــانواده و پــژوهش ی زوجــین یــا دادگــاهدرمــان روانهــاي مراکــز  پرونــده
 شود. انجامگرفته در این زمینه  صورت

 

  نامه کتاب
بستگی با رضایت زناشـویی و کیفیـت    هاي دل سبک هاي عشق و سبک ۀبررسی رابط« ).1391براهیمی، لیال (ا
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 ،کارشناسی ارشد ۀنام پایان ،»سیرزناشویی با استفاده از روش تحلیل مي رضایتمنداي در  هاي مقابله سبک

  دانشگاه عالمه طباطبایی. ،سی و علوم تربیتیشنا روان ةدانشکد
فرسـودگی شـغلی    رابطۀ گرایش به معنویت و رضایت زناشویی با سـالمت عمـومی و  «). 1392امیري، آتنا (
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 شهید باهنر کرمان.

کننده  هاي شخصیتی، سالمت روانی با رضایت زناشویی زوجین مراجعه ویژگی ۀمقایس«). 1391( اایزدي، زهر
 ،سـی شنا روان علوم تربیتی و ةدانشکد ،کارشناسی ارشد ۀنام پایان ،»نیروي انتظامی فارس ةبه مرکز مشاور

 واحد مرودشت. ،دانشگاه آزاد اسالمی
 نامۀ فصل ،»هاي مختلف دلبستگی بررسی رضایت زناشویی در سبک«. )1384(رقیه عیدي  و خانجانی، زینب

 . 3و  2، ش 1س  ،سیشنا روان پژوهشیـ  یعلم
گري بر رضایت زناشـویی در   بستگی و بخشایش هاي دل ثیر سبکأبررسی ت«). 1391نزي، علیرضا (طشمس ن

 تهران. دانشگاه پیام نور مرکز ،کارشناسی ارشد ۀنام پایان، »زوجین شهر ماسال

 پورافکاري، تهران: شهر آب. ا... نصرت ۀترجم ،یپزشک روان خالصۀ). 1375بنیامین سادوك ( و کاپالن، هارولد
نـژاد و   خـوي غالمرضـا   ۀترجمـ  ،و کاربردهـا  میمفاه :رشد يها هینظر). 1394( کرین، ویلیام کریستوفر

 تهران: رشد. ،علیرضا رجایی
 ،»بسـتگی بـر سـازگاري زناشـویی     هـاي دل  بین هوش هیجانی و سـبک رابطۀ بررسی «). 1386یاوري، طیبه (
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