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 همقدم

شناسان و مشاوران خانواده در حوزه روابط زناشویی بررسی شناختی متعددی از سوی روانهای روانسازه

ها رضایت زناشویی است که بیانگر میزان صمیمیت افراد از روابط زناشویی )ابراهیمی، شده که یکی از آن

ها از طریق میزان مراقبت و تفاهم قابل سنجش است )ماساریک و بخش بین زوجرضایت روابط(، 6345

تم، گذارد )مارشال، ماریس، اسبـر کارکرد خانواده تأثیر می ییزاتنشهـر عامـل  ورود (.6341کانگر، 

(. از این رو، توجه به نیازها و درک دنیای کیفی یکدیگر منجر به بهبود 6341و گروتنهویس، تراتزنبرگ

تر و خوشایندتری نسبت به خود، یکدیگر و ها ادراک مثبتشود زوجکیفیت رابطه و از طرفی باعث می

 (.6341شان پیدا کنند )رابی، ووبولدینگ و کارلسون، رابطه زناشویی

بین زوجین از طریق عالقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و تفاهم قابل سنجش  بخشروابط رضایت   

رشد  شخصیت، تکـوین شکوفایی استعدادها، و رشد بر سالمت خانواده و از طرفی بر تواندیماست و 

(. با توجه 6341)ماساریک و کانگر،  عـاطفی و اخالقـی اعضای خانواده تأثیر گزار باشد شناختی، جسمانی،

ها، مختل شدن روابط زوجین و آمـار دار، به هم خوردن تعادل خانوادههـای مشکلافـزایش تعـداد زوج

 بـاالی طـالق در این واحد اجتماعی، زنان بیش از سایر اعضا در معرض آسـیب قرار دارند. بنابراین

 گذاردمی ریتأث آن کارکردهـای زایـی بـرتنش هر عامل ورود واست جامعـه  نهـادترین مهمخانواده 

 تواندیمدر زندگی زناشویی  4(. شناخت در زمینه تأثیر ابعاد هیجان خواهی6341)مارشال و همکاران، 

تحکیم روابط زناشویی و در نتیجه ثبات و استواری نهاد خانواده ایفا کند. هیجان  در جهتنقش مهمی را 

 یزیربرونکه عدم  شودیمعاطفی در روابط بین زوجین در نظر گرفته -خواهی به عنوان سبک شناختی

. بر همین اساس معنای حقیقی هیجان دشویممناسب هیجانات منجر به ایجاد مشکالتی در روابط زوجین 

است « تمایل یا اشتیاق به خطر جویی، تنوع جویی، ماجراجویی و اجتناب از کسل شدن» یاهخو

شود که به نقایص شناختی و عاطفی چنین فرض می با توجه(. 4933ای فرد و بهبودی، )صابونچی، دوکانه

های سالمت و نیز روابط زناشویی و نگرش به زندگی تواند با شاخصهیجانات( می) یزیربرونمشکالت در 

شناختی دارند، اما افراد ها اساس زیست(. با توجه به اینکه هیجان6343رابطه داشته باشد )اورالیث، 

یـاز بـه تسلط داشته باشند. زاکـرمن، رفتـار هیجان خواهی نوعی ن هاآنها و ابراز قادرند بر بیان هیجان

احساسـات و تجربیـات جدید، گوناگون و پیچیده است و شخصـی کـه دارای رفتارهای هیجان خواهی 

اجتماعی یا فیزیکی برای برآورده  زیآممخاطره، برای به دست آوردن نیازهای خود دست به اعمال است

نتایج  متحدهاالتیادر مختلف  یهاگروه(. مطالعاتی بر روی 6346)پاتون، زندیمساختن نیازهای خود 

نشان داده است که باال بودن میزان هیجان خواهی گرایش افراد به روابط خارج از زناشویی را افزایش 

ها نقش به سزایی در (. بر همین اساس هیجان خواهی و آگاهی از هیجان6344اللسز و وایگل،دهد )یم

، از زااسترس(. افراد در مواجهه با رویدادهای 6341)گراس و تامپسون، کندیمعملکرد روابط زناشویی ایفا 

 باورند کهاین  . محققان برکنندیمهیجانات متفاوتی برای اصالح یا تعدیل تجربه هیجانی خود استفاده 

                                                           
1 .Sensation Seeking 



  431 |                                                                                  3شماره        | 1دوره        |3199 پاییز     |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

 

ها و عواطف یکدیگر در زندگی زناشویی با احساس رضایتمندی توانایی درک و پذیرش افکار، احساس

 (. 6345گیری زندگی بهتر همراه است )ابراهیمی، هتبیشتر و ج

قابل توجه و با اهمیت در نظر گرفته شد؛  ییهاهینظرزندگی به صورت پژوهش تجربی و  گیریجهتمفهوم 

؛ افراد شودیماین مفهوم اغلب به عنوان تمایل به دانستن انتظارات منفی و یا مثبت نسبت به آینده تعریف 

مثبت و خوش آیند تفسیر کنند و زمانی که با مشکالت در  گرایش دارند اتفاقات را به طور نیبخوش

که به نتایج خوشایند و مثبتی خواهند رسید )اکبری  ، بر این باورندشوندیممهم زندگی مواجهه  یهاحوزه

و  بینانهشخوزندگی به صورت  گیریجهت(. بر اساس مطالعات، افراد دارای 4935شناس، و شفیعی حق

 ؛ توانایی ایجاد و حفظ یککنندیمرا تجربه  یترموفقبـوده و زنـدگی زناشـویی  ترخالقو  ترسالممثبت، 

شـریک مقابـل  یهاجانیهو توانایی فهم و پذیرش  هاجانیهنیاز به شناسایی و ابراز  بخشتیرضارابطه 

نوع هیجانات در پاسخ  یزیربرونهای عاطفی در روابط زوجین در در این خصوص نوع دلبستگی دارد که

 (.6341)کاروکی،  دهدیمبه زندگی خود را نشان  گیریجهت یریگشکل به نیازها و در

( نشان دادند که بین هیجان خواهی و رضایت زناشویی رابطه مثبت 6343جاگتاپ )کالکارنی و  لوالیکار،

 میتنظ ( نشان دادند که هیجان خواهی در خصوص )آگاهی هیجانی،6343و تامارن ) کارن .داردوجود 

بینی، همدلی، بیانگری های خوش( دریافتند که مؤلفه6333هیجانی و بیان هیجانی(؛ بتول و خالید )

 یهافهمؤلنقش مهمی در روابط زناشویی دارند. یکی از  هاتکانههیجانی، خودآگاهی هیجانی و کنترل 

. بالبی، است 4دلبستگی سبک که به اعتقاد پژوهشگران نقش بنیادی در سازگاری افراد دارد، یشناختروان

که با افراد خاص در زندگی افراد  کندمی؛ از اصطالح دلبستگی برای شرح پیوندهای عاطفی استفاده 4353

ترین الگوی زندگی دلبستگی در مهمهای ، سبک4351و شیور، ؛ با تأکید بر نظریه هازن کنندمیاحساس 

که الگوهای تثبیت شده  آنجاای در رضایت زناشویی بر عهده دارد. از زناشویی جا گرفته است و نقش عمده

بینی کننده کارکردها و رفتارهای اجتماعی بزرگساالن باشد و بخش پیش تواندیمدر دوران کودکی 

های زناشویی و میان زوجین رخ های سازندۀ او در بافت ارتباطای از رفتار اجتماعی آدمی و تعاملعمده

ۀ بینی کنندۀ کیفیت سازگاری، نحوۀ تعامل، نحوای پیشتا اندازه تواندیم، بنابراین نوع دلبستگی دهدیم

توجه به  با نگرش فرد به رابطه بین فردی صمیمی، مراقبت و رابطه جنسی از شریک جنسی خود باشد.

پردازان تئوری جایی که نظریههای دلبستگی متفاوتی دارند و از آنکه هرکدام از طرفین ازدواج سبکاین

پایۀ روابط صمیمانه قبلی که با که انتظارات افراد هنگام ورود به روابط عاشقانه اغلب بر  دلبستگی معتقدند

شان روی نحوۀ ارتباط با همسر و زندگی مراقبان اولیه خود داشتند، شکل گرفته و سبک دلبستگی

گذارد و بررسی ارتقاء رابطه زوجین در پایداری آن مؤثر است. دلبستگی توأم با ها تأثیر میزناشویی آن

است )نقل از  رگذاریتأثبلکه در تفاهم زناشویی نیز  دهدیمامنیت نه تنها بهداشت روانی فرد را افزایش 

 (. 6345راتر، 

شناختی و _کنندۀ اصول عاطفیهای دلبستگی افراد تعیینکه سبک داردیم؛ بیان 4353بالبی، 

کند. افراد ایمن، های هیجانی را در افراد و روابط بین شخصی هدایت میراهبردهایی است که واکنش
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، راهبردهای کامالً متفاوتی را برای تنظیم عواطف و پردازش اطالعات هیجانی  به کار اجتنابی و دوسوگرا

 شناخت )صابونچی شانیهاتیشخصاین حالت هیجانی افراد را در  توانیمبرند که به همین صورت هم می

منفی هیجانات )خشم، نفرت، ناراحتی و ترس( در  راتیتأث. محققان نشان دادند که (4933و همکاران، 

و  نیسوب ، با خشونت و درگیری و اختالل در عملکرد جنسی مرتبط است )بوک واال،هازوج یهاتعامل

منجر به کاهش رضایت از رابطه و  هازوجمنفی بین  یهاتعاملهای مخرب یا (. این ارتباط6348زدانیوک، 

(. از سوی دیگر، عاملی که منجر به افزایش 6341آماتو و هامن ماریوت، شوند )افزایش احتمال طالق می

 است.  هازوج، دلبستگی و پیوند عاطفی بین شودیمرضایت زناشویی 

( حاکی از این بود که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی 6335بررسی پژوهش باتزر و کمپبل )

دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با رضایت زناشویی رابطه منفی  یهاسبکدار و بین رابطه مثبت معنی

( نشان دهنده این امر است که بین 6341وجود دارد. مطالعات بلو، براندو، براون و راگسدل ) داریمعن

، فیلیپ هاوانگ، برژیتا و نایستیکر دارد.ی داریمعنسبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت 

دار و بین که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی افتندیر( د6346) کبرگیو

توجه به  با وجود دارد. داریمعندلبستگی دوسوگرا و اجتنابی و رضایت زناشویی رابطه منفی  یهاسبک

جهت  هازوجتواند اطالعات مناسبی برای اهمیت کارکرد خانواده و سالمت جامعه، این پژوهش می

در زوجین  در روابطهیجانات  کنترل یطرفزناشویی و از  یهاتعارضسازی روابط زناشویی و کاهش غنی

برآورده نشدن نوع نیازهایشان داشته باشد. از جمله دستاوردهای تحقیقات پیرامون رضایت  خصوص

ی راهکارهایی تا به جستجو دهدیمهای دلبستگی و هیجان خواهی، درمانگران را سوق زناشویی، سبک

برای ایجاد تغییرات در نوع شناخت و افکار و عملکردها و عواطف و هیجانات زوجین داشته باشند تا از این 

با توجه به اهمیت کارکرد خانواده و سالمت جامعه،  طریق باعث بهزیستی و بهبود روابط زوجین شوند. ب

سازی روابط زناشویی و از طرفی کنترل غنیجهت  هاتواند اطالعات مناسبی برای زوجپژوهش حاضر می

داشته باشد. از جمله دستاوردهای این  شانیازهاینها در مورد برآورده شدن نوع ها در روابط زوجهیجان

تواند ترغیب درمانگران به ایجاد راهکارهایی برای تغییر در شناخت، افکار، عملکردها، عواطف و پژوهش می

بنا بر مطالبی که  در مورد ها و انسجام جامعه باشد. طریق بهبود روابط زوج ها و از اینهای زوجهیجان

تعیین رابطه رضایت زناشویی بر اساس سبک  حاضر با هدف اهمیت موضوع در جامعه بیان شد؛ پژوهش

 الگوی ساختاریارائه هدف و  متأهلزنان خواهی هیجان اینقش واسطهبا  گیری زندگیجهتدلبستگی و 
 .شدزیر آزمون  هایفرضیهانجام و  آن مناسب

خواهی قابل  هیجان ایواسطهنقش های دلبستگی با سبک بر اساس متأهلزنان رضایت زناشویی . 4

 بینی است.پیش

خواهی قابل  هیجان اینقش واسطهبا  گیری زندگیجهتبر اساس  متأهلزنان رضایت زناشویی . 6

 بینی است.پیش
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 روش 

-های همبستگی از نوع اکتشافیپژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهشی بنیادی و از نظر روش جزء پژوهش

کننـده بـه مراکـز مشـاوره  مراجعـه متأهـلزن  4581متوالی و هدایت شده و جامعه آمـاری دربرگیرنـده 

گیری تصــادفی بــود. بــا اســتفاده از روش نمونــه 4931های ســالمت شــمال شــهر تهــران در ســال خانــه

کشـی منطقـه صـورت قرعهمنطقه شمال، غرب، شرق و جنوب تقسـیم و به 1ای ابتدا تهران به چندمرحله

محله ازگل، اراج، نیاوران و باغ فردوس  1ن، آ 6و  4محله نواحی  69شمال شهر تهران انتخاب شد. از بین 

 983آمـاری سـمپل پـاور  افزارنرمو در مجموع بر اساس  متأهلزن  55انتخاب و از هر خانه سالمت تعداد 

انتخاب شد. معیارهای ورود به پژوهش شامل حداقل یک سال زندگی مشترک، محـدوده سـنی  متأهلزن 

و مشـکالت زناشـویی، معیارهـای خـروج  هـاتعارضم، داشتن سال، مدرک تحصیلی حداقل دیپل 13تا  68

زمـان برنامـه درمـانی، مـواد و دریافـت هم سوءمصرفهای جسمانی و روانی مشهود و حاد، داشتن بیماری

 ها  بر نتایج این پژوهش بود.آموزشی یا دارودرمانی برای حذف تأثیر احتمالی این برنامه

 ابزار پژوهش

 4351توسط اولسون، فورنیر، درانکمن  سؤالی 11پرسشنامه  این .1شویی انریچزنا. پرسشنامه رضایت 1

، 2های ارتباط زناشویی را با سؤال 13و  66، 46، 1، 6های های شخصیتی را با سؤالموضوعساخته شد و 

 ،48، 5های مالی را با سؤال مدیریت 16و  99، 61، 41، 1های حل تعارض را با سؤال 14و  96، 69، 49

، 45، 43های رابطه جنسی را با سؤال 19و  98، 62، 41، 3های با سؤال اوقات فراغت را  92و  68، 42

، 63های خانواده و دوستان را با سؤال 18و  91، 65، 43، 44های فرزندپروری را با سؤال 11و  92، 61

 آزمون به پاسخ سنجد.می 11و  93، 93، 64، 8های گیری مذهبی را با سؤالو جهت 12و  95، 94، 63

 کامالً  ،6مخالف=  ،9مخالف=  نه و نه موافق ،1، موافق= 8موافق=  کامالً لیکرت نوع از و ایگزینه پنج

 بگیرند قرار هانمره این بین در که است. افرادی 14-23نمره  بین آزمون این در برش نقطه و 4مخالف= 

 رضایت 60 نمره از باالتر و کم زناشویی رضایت 41 نمره از ترپایین مطلوب و و متوسط زناشویی رضایت

 448اصلی  نسخه (. اعتبار4939پور، مرادزاده خراسانی و نیشابوری، خادمی، ولیدارند ) زیاد زناشویی

 نوابی و سلیمانیان در ایران است. شده گزارش 36/3آلفای کرونباخ  ضریب با روش پرسشنامه سؤالی این

 سؤال کاهش 11به  آن را سؤال 448 تعداد و کردند هنجاریابی آن را اصلی نسخه ،4919نژاد در سال 

 ییکوین (کردند گزارش 38/3 را کوتاه شده نسخه آلفای کرونباخ میزان اعتبار ضریب از استفاده دادند و با

 و 38/3( میزان ضریب آلفای کرونباخ نسخه کوتاه 4939(. در پژوهش خادمی و همکاران )4933و سیف، 

 به دست آمد. 59/3در پژوهش حاضر نیز 

 4333 سال در رید و کالینز توسط عبارتی 45 پرسشنامه این .2پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن. 2

 هر به کند.می لیکرتی ارزیابی طیف در را آزمودنی صمیمانه رابطه سبک و ارتباطی هایمهارت شد و تهیه

سبک دارد.  سه پرسشنامه این .گیردمی تعلق 8کامالً موافقم= و  4مخالفم=  کامالً  اساس بر اینمره سؤال

                                                           
1. Enrich Marital Satisfaction Questionnaire 

2. Attachment Style Questionnaire 
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، 1، 9 های، دلبستگی اجتنابی شامل سؤال41و  41، 43، 3، 5، 4های سؤال ایمن شامل دلبستگیسبک 

 اساس بر است که آزمودنی 49و  46، 44، 2، 8، 6های سؤال شامل دلبستگی اضطرابیو  45و  42، 48، 1

و  پورسعدیگیرد )هاشم، درتاج، می جای دلبستگی هایسبک انواع از یکی در آمده های به دستنمره

 هاینمره که دادند ( نشان4933)نقل از پاکدامن و خانجانی،  4333(. کالینز و رید 4932زاده، حسن

 یزاناند. ممانده پایدار سال 2 طول در حتی و ماه 8 زمانی فاصله در اضطرابی و اجتنابی دلبستگی ایمن،

 ها به ترتیبآن از دانشجویان توسط اینمونه در اضطرابی و اجتنابی ایمن، دلبستگی برای را کرونباخ آلفای

و  13/3، 25/3با  برابر ( به ترتیب4932هاشمی و همکاران ) و در پژوهش 58/3و  15/3، 54/3با  برابر

ایمن دلبستگی در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این ابزار برای سبک  گزارش شده است. 15/3

 به دست آمد. 11/3و اضطرابی  16/3، اجتنابی 15/3

( برای ارزیابی 4358یر و کارور )زندگی شی گیریجهت پرسشنامه .1گیری زندگی. پرسشنامه جهت3

را تدوین کرده و بعدها آن را  یاخالصهفرم خود گزارشی  زنگی گیریجهتسرشتی، آزمون  ینیبخوش

زندگی، از  گیریجهتنسخه تجدید نظر شده آزمون . (4331یر و کارور، مورد تجدید نظر قرار دادند )شی

و  1، 6 سؤاالتشامل  نانهیبخوشو در شش ماده که سه ماده آن نشان دهنده تلقی  ترخالصهآزمون اصلی 

 1موافقم= کامالً ای نشان دهنده تلقی بدبینانه در یک مقیاس لیکرت پنج گزینه 8و  9، 4ماده دیگر  9و  2

 شود.گذاری مینانه به صورت معکوس نمرهشود که نمرات تلقی بدبیگذاری مینمره 3مخالفم= کامالًتا 
سرشتی یک  ینیبخوشمرتبط با آن نشان داده است که  یهاسازهسرشتی و   ینیبخوشتحلیل عاملی 

اعتبار افتراقی این سازه است؛ ضریب  پایایی این  یدهندهعامل مستقل و مجزا است که این مطلب نشان 

دست آمده است که نشان دهنده پایایی به 11/3و  11/3پرسشنامه با استفاده  از  روش آلفای کرونباخ 

( 4954(.  روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش حسن شاهی )4358یر و کارور،باالی آن است )شی

زمایی این آ مسانی درونی باالیی برخوردار است. همچنین پایایی بازاز ه سؤاالتنشان داده است که 

( و در این پژوهش ضریب 4935شناس، بوده است )اکبری و شفیعی حق 13/3روز  43پرسشنامه با فاصله 

 به دست آمد. 11/3و تلقین بدبینانه  13/3 بینانهخوشآلفای کرونباخ برای تلقین 

 توسط زاکرمنماده دو جزئی است که  13این پرسشنامه دارای  .2خواهی زاکرمن. پرسشنامه هیجان4

( بر اساس 4951برای تعیین میزان هیجان خواهی افراد ساخته شده و توسط محوی شیرازی ) 4315

خواهی با سنجش چهار عامل فرعی به توصیف کلی صفت هیجان فرهنگ ایرانی هنجاریابی شده است و

و مالل پذیری  93تا  64، گریز از بازداری سؤال 63تا  44، تجربه طلبی سؤال 43تا  4زدگی سؤال هیجان

که در هر  شودگذاری مینمره 3و گزینه ب=  4صورت دو جزئی گزینه الف= پردازد و بهمی 13تا  94سؤال 

های باالتر به و نمره 13تا  3ها از خواهی فرد و دامنه نمرهکننده میزان هیجانو جزء بیانماده، یکی از د

 52/3تا  58/3، حدود 4351خواهی بیشتر است. پایایی این پرسشنامه توسط زاکرمن معنای هیجان

 (. قابلیت اعتماد درونی آن در پژوهش محبوبی، جاللی و4951برآورده شده است )محوی شیرازی، 

                                                           
1. life Orientation Test-Revised 

2. Sensation Seeking Questionnaire 

https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
https://imrg.ir/product-category/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d9%be%d8%b1%d8%b3/
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، گریز 54/3، تجربه طلبی 51/3زدگی و برای هیجان 58/3خواهی کلی ( در مورد هیجان4936محمدی )

گزارش شده است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ کلی این  55/3و مالل پذیری  58/3از بازداری 

به  59/3ل پذیری و مال 53/3، گریز از بازداری 13/3، تجربه طلبی 54/3زدگی و برای هیجان 12/3ابزار 

 دست آمد.

های سالمت شهر نامه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن به خانهپس از اخذ برگه معرفیشیوه اجرا. 

های سالمت توضیح داده شد. از تهران مراجعه و اطالعات اولیه جهت اجرای پژوهش برای مدیران خانه

چند میلیونی دارای مناطق و نواحی مختلف  شهر با جمعیتعنوان کالن آنجایی که شهر تهران به

کشی منطقه شمال تهران و شهرداری است؛ از بین مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب آن، بر اساس قرعه

خانه سالمت  ناحیه ازگل، اراج، نیاوران و باغ فردوس و از هر ناحیه یک 1شهرداری،  4سپس از منطقه 

در پژوهش در مورد شرایط شرکت در پژوهش و اصول اخالقی نظیر  کنندگانشرکتانتخاب شد. به 

ها توسط رضایت آگاهانه، رازداری و محرمانه ماندن اطالعات شخصی توضیح داده شد. سپس پرسشنامه

های واریانس محورِ با توجه به پیچیدگی الگوی پژوهش از روش کنندگان در همان مراکز تکمیل وشرکت

گیری و الگوی ساختاری استفاده و چون نقاط پرت در دو بخش الگوی اندازه 4تاریالگوسازی معادالت ساخ

نفر تحلیل شد. در روش واریانس محور که نسل دوم  983های و پرسشنامه مخدوش وجود نداشت؛ داده

های یک ، ابتدا آزمون همگن بودن سؤال6333و هنسلر  6334معادالت ساختاری است؛ مطابق با نظر هیر 

 و بر اساس آن، بقیه آزمون در مورد الگوی ساختاری اجرا شد.  متغیر

 

 هایافته

 98تا  94اساس ویژگی جمعیت شناختی از لحاظ دامنه سنی بین  افراد مورد مطالعه بر در این پژوهش

سال و از  43تا  8درصد دارای سابقه خدمت بین  8/61دارای یک فرزند و  متأهلدرصد زنان  9/88سال و 

همچنین از  اندبودهفرزند اول خانواده  متأهلدرصد از زنان  5/91و  دارخانهدرصد دارای  9/16لحاظ شغل 

درصد دارای مدرک کارشناسی  1/92سال، میزان تحصیالت  43تا  8درصد بین  1/96لحاظ مدت تأهل 

 بودند.

 
 گیری زندگی و هیجان خواهی های دلبستگی، جهترضایت زناشویی، سبکهای توصیفی . شاخص1جدول 

نمیانگی  انحراف  

 استاندارد

ضریب 

 کشیدگی

ضریب 

 کجی

ضـــریب 

 تحمل

ـــــورم  ت

 واریانس

دوربین 

 واتسون

66/93 سبک دلبستگی ایمن  35/1  16/3-  51/3-  31/4  19/3   

49/6 رابیسبک دلبستگی اضط   99/69  53/9  61/4  29/3-  36/4  15/3  

نابیسبک دلبستگی اجت  43/64  11/9  88/3  39/4  49/4  22/3  

بینانهخوشتلقی   41/46  83/6  21/3-  18/3  95/4  81/3  51/4  

                                                           
1. Structural Equation Modeling )SEM( 
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94/42 تلقی بدبینانه  19/9  51/3-  32/3-  61/4  23/3  

15/13 هیجان خواهی  16/1  381/4  43/3-  - - - 

53/11 رضایت زناشویی  34/9  36/4-  64/3-  - - - 

 

بر اساس میانگین و انحراف استاندارد به دست آمده نتایج نشان داده است که بیشترین میـانگین در رابطـه 

زندگی و هیجان خواهی در زنان است و کمترین میانگین مربـوط  گیریجهتهای دلبستگی، ابعاد با سبک

تـوان بیـان ( است. می-6و  6به رضایت زناشویی است. از آنجایی که میزان ضریب کجی و کشیدگی بین )

قرار دارد؛ بنـابراین  8/6تا  8/4مقدار دوربین واتسون در فاصله مجاز داشت که توزیع نرمال است. همچنین 

 توان از رگرسیون استفاده کرد.شود و میود همبستگی بین خطاها تائید میمفروضه عدم وج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . الگوی ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد با حضور میانجی1شکل 

 

در قالب تحلیل عاملی تأییدی بر روی الگوی در حالت دهد که آزمون همگن بودن نشان می 4نتایج شکل 

استاندارد با حضور میانجی انجام گرفت که نتایج نشان داد که بار عاملی هر سؤال حداقل تخمین ضرایب 

 باشد. 1/3باالی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . الگوی ساختاری در حالت معناداری ضرایب با حضور میانجی2شکل 
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در قالب تحلیل عاملی تأییدی در حالت دهد که آزمون همگن بودن نشان می 6همچنین نتایج شکل 

است  34/3ی ضرایب با حضور میانجی نتایج نشان داد با توجه به مقدار سطح معناداری که کمتر از معنادار

های پژوهش تائید است فرض صفر رد و فرضیه 32/4و  -32/4و یا مقدار آماره تی که خارج از بازه 

 شود.می

 

 ابعاد، دلبستگیهای الگوی ساختاری رضایت زناشویی بر اساس سبکآزمون پایایی . نتایج 2جدول 

 (n=353گری هیجان خواهی )گیری زندگی با واسطهجهت

 >پایایی ترکیبی 

 پایایی اشتراکی

پایایی 

 اشتراکی

پایایی ترکیبی 

 دلوین گلدشتاین

شاخص 

 فورنل و الکر

همبستگی 

 اسپیرمن

آلفای 

 کرونباخ

 متغیر

 رضایت زناشویی 598/3 595/3 - 533/3 213/3  213/3> 533/3

 سبک اجتنابی 161/3 161/3 164/3 516/3 161/3  161/3 >516/3

 سبک اضطرابی 151/3 136/3 193/3 529/3 183/3  183/3 >529/3

 سبک ایمن 118/3 139/3 914/3 123/3 268/3 268/3> 123/3

 بینانهخوشتلقی  114/3 113/3 983/3 531/3 549/3  531/3 >549/3

 تلقی بدبینانه 193/3 119/3 636/3 586/3 281/3  586/3 >281/3

 هیجان خواهی 125/3 543/3 231/3 591/3 832/3  832/3> 591/3

 

در هریک از  ترکیبیدهد که پایایی الگو بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و پایایی نشان می 6نتایج جدول 

است؛ بنابراین بر  8/3از طرفی پایایی اشتراکی متغیرهای مورد بررسی باالتر از است.  1/3متغیرها باالی 

انعکاسی روایی الگو منظور بررسی روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. بهالگو اساس چهار آزمون پایایی، 

نگین واریانس همگرا و واگرا از دو آزمون میانگین واریانس استخراجی و مقایسه آزمون پایایی ترکیبی با میا

تر از استخراجی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلیه متغیرها دارای پایایی ترکیبی بزرگ

های پایایی اشتراکی باالتر دارای همگرایی بوده و همچنین کلیه شاخصالگو پایایی اشتراکی است، بنابراین 

عادالت ساختاری کوواریانس محور است، از است. با توجه به اینکه کیفیت جایگزین برازش در م 8/3از 

به  48/3گیری باالتر از شاخص کیفیت اندازهالگو شاخص اشتراکی روایی متقاطع استفاده شد که مقادیر 

 گیری از کیفیت باالیی برخوردار است.اندازهالگوی دهد دست آمد که نشان می

 

 اساس مسیر مستقیم و غیرمستقیمها بر . معناداری فرضیات و شدت و جهت تأثیر آن3جدول 
ضرایب  

 معناداری

ضرایب 

 استاندارد

 سطح معناداری

641/44 رضایت زناشویی <-سبک اجتنابی   193/3-  334/3  

881/1 هیجان خواهی <-سبک اجتنابی   191/3-  334/3  

861/41 رضایت زناشویی <-سبک اضطرابی   284/3-  334/3  

386/44 هیجان خواهی <-سبک اضطرابی   831/3-  334/3  
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113/41 رضایت زناشویی <-سبک ایمن   896/3  334/3  

198/3 هیجان خواهی <-سبک ایمن   814/3  334/3  

125/5 رضایت زناشویی <- بینانهخوشتلقی   165/3  334/3  

961/2 هیجان خواهی <- بینانهخوشتلقی   126/3  334/3  

-181/3 49/611 رضایت زناشویی <-تلقی بدبینانه   334/3  

851/3 3/131 هیجان خواهی <-تلقی بدبینانه   334/3  

945/2 رضایت زناشویی <-هیجان خواهی   831/3  334/3  
 

گیری زندگی های دلبستگی هیجان خواهی و ابعاد جهتنشان داد که مسیر مستقیم سبک 9نتایج جدول 

 34/3که کمتر از  سطح معناداریو تلقی بدبینانه( بر رضایت زناشویی با توجه به مقدار  بینانهخوش)تلقی 

 33/3است در سطح اطمینان  85/6و  -85/6که خارج از بازه  آماره تیاست و نیز مقدار ضرایب معناداری 

گیری های دلبستگی و ابعاد جهترا که خبر از وجود تأثیر معنادار سبک پژوهشرا رد و فرض  صفرفرض 

کند. همچنین نتایج ضرایب زناشویی دارد را تأیید میای هیجان خواهی بر رضایت زندگی با نقش واسطه

گیری های دلبستگی و ابعاد جهتدهد که مسیر غیرمستقیم بین سبکمعناداری به دست آمده نشان می

در آماره تی ای هیجان خواهی بر رضایت زناشویی با توجه به مقدار ضرایب معناداری زندگی با نقش واسطه

نشان داده است که هیجان خواهی برای  (618/3شمول واریانس ) است. نتایج معنادار 33/3سطح اطمینان 

 گری جزئی دارد.( نقش واسطه621/3رضایت زناشویی )گیری زندگی و های دلبستگی، جهتسبک

 

 شاخص افزونگیو R Square . نتایج آزمون4جدول 
 R Square R Square Adjusted CVRED 

 18/3 0/85 0/85 هیجان خواهی

 26/3 0/96 0/97 رضایت زناشویی

 

عدد باشد  8( که اظهار داشت اگر تعداد متغیرهای مستقل کمتر یا مساوی 4335با توجه به نظر چین )

کنند، نتایج جدول بینی می)قوی( پیش 21/3)متوسط( و  99/3)ضعیف(،  43/3را با سه عدد  2Rمقدار 

 است.معادله اول و معادله دوم قوی  2Rفوق نشان داد 

 
 یا اندازه اثر 2F. شاخص 5جدول 

 هیجان خواهی رضایت زناشویی 

41/3 سبک اجتنابی  49/3  

45/3 سبک اضطرابی  48/3  

45/3 سبک ایمن  41/3  

48/3 بینانهخوشتلقی   43/3  

41/3 تلقی بدبینانه  33/3  

65/3 هیجان خواهی  - 
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استفاده شد، در مدل درونی  CVCOMاز شاخصی به نام  یریگاندازهکه در مدل بیرونی ) طورهمان

 یپوشچشمشود که با دستور که مخفف روایی متقاطع افزونگی است، استفاده می CVRED)ساختاری( از شاخص 

کیفیت روایی متقاطع  )قوی( مقایسه است. 98/3)متوسط( و  48/3)ضعیف(،  36/3این شاخص را با عدد 

هیجان خواهی متوسط است؛ اما برای رضایت زناشویی کیفیت قوی دارد. از افزونگی مدل ساختاری برای 

نیز از کیفیتی قوی برخوردار بود  CVCOMدر بخش  یریگاندازهآمده از مدل  به دستطرفی براساس نتایج 

مناسب و باالیی برخوردار هستند. بر  نسبتاًبا مدل ساختاری هر دو از کیفیت  یریگاندازهکه نتایج مدل 

نتایج در چه  بینیپیشمدل کلی استفاده نموده تا مشخص شود  یهاآزمونهمین اساس الزم است که از 

قابل اتکا در  SRMRبرازش وضعیتی است، زیرا مدل اصلی تحقیق ترکیبی از دو مدل است. آزمون 

است؛ همچنین در این پژوهش مقدار  321/3برابر  SRMR زانیممدل  نشان داده است که  ارائهخصوص 

gof  است. 15/3از مقدار قبلی  تربزرگبسیار  

 

 یریگجهینتبحث و 

های رضایت زناشویی براساس سبک بینیپیشپژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ساختاری مناسب برای 

 یهاخانهمراجعه کننده به  متأهلای هیجان خواهی در زنان گیری زندگی با نقش واسطهدلبستگی و جهت

استفاده از روش مدل پژوهش حاضر حاکی از آن بود که  یهاافتهیانجام شد. برآیند  سالمت شهر تهران

های گردآوری شده تحلیل یابی معادالت ساختاری برای ارزیابی چگونگی برازش مدل ساختاری با داده

های دلبستگی و ابعاد رضایت زناشویی براساس سبک بینیپیشطراحی مدل ساختاری مناسب برای نهایی 

بنابراین چنین ؛ با مدل نظری مطابقت داردای هیجان خواهی گیری زندگی با نقش واسطهجهت

همچنین نتایج های گردآوری شده برازش دارد. که مدل ساختاری پژوهش با داده شودیم یریگجهینت

و تلقی بدبینانه بر رضایت زناشویی  بینانهخوشدلبستگی و ابعاد تلقی  یهاسبکپژوهش نشان داد بین 

 یهاسبکسالمت شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین  یهاخانهمراجعه کننده به  متأهلزنان 

سالمت  یهاخانهمراجعه کننده به  متأهلرضایت زناشویی زنان گری هیجان خواهی بر واسطهبا دلبستگی 

 دارد.شهر تهران شدت اثر مطلوبی 

رضایت زناشویی گری هیجان خواهی بر با واسطههای دلبستگی نتایج پژوهش حاضر حاکی از رابطه سبک

شهری و پوالدی ری (،4933های صابونچی و همکاران )راستای پژوهشها همبود. این یافته متأهلزنان 

مهر و همکاران (، محمدی 4938زاده نوشهر  )(، سیف4938)صالح (، بهرامی و کامرانی 4938خباز ثابت )

های مروری نیز نشان ( است. ادبیات پژوهشی و پژوهش6342(، ساکوالسپریپراست و همکاران )6341)

توان ها مینقشی اساسی در ایجاد رضایت زناشویی دارد. در تبیین این یافته خواهیاند که هیجانداده

ها از طریق عالقه متقابل، میزان مراقبت و تفاهم یکدیگر بخش بین زوجروابط رضایته چنین عنوان کرد ک

ها و میزان های دلبستگی زوجقابل سنجش است. عوامل گوناگونی از جمله رضایت زناشویی، سبک

ونچی تواند بر سالمت خانواده تأثیرگذار باشد )صابها میهای زوجو تحمل ناکامی و تنظیم هیجان یآورتاب

معناداری  زندگی به طور مثبت و گیریجهتهای دلبستگی و (. با توجه به اینکه سبک4933و همکاران، 
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به  متأهلکرده و هیجان خواهی  نیز توانسته در ایجاد رضایت زناشویی زنان  بینیپیشرضایت زناشویی را 

توان اذعان داشته باشد میای کننده قوی در حفظ استحکام روابط زوجین نقش واسطه بینیپیشعنوان 

بسزایی در حفظ  ریتأثبه همراه هیجان خواهی  بینانهخوشزندگی بر پایه تعلقات  گیریجهتکرد که 

 متأهلزندگی دارد؛ زیرا که رضایت و یا عدم رضایت از رابطه در بین زنان  پیوند زناشویی و رضایتمندی از

 ها را تحت شعاع قرار دهد.زناشویی آن های مختلف زندگیتواند تمام جنبهمی

در  توانندیمداشته باشند،  یانانهیبخوش زندگی احساس تعلق گیریجهتاز طرفی افرادی که در 

کنند که کرده و از طرفی تالش می یزیربرونرا  جاناتشانیههای مختلف زندگی خود احساسات و جنبه

در نظر بگیرند تا بتوانند از  زندگی معانی مثبتی رابتوانند در رویدادها و پیشایندهای منفی و ناخوشایند در 

(. مرور پیشینه پژوهشی 6342روابط زناشویی خود احساس رضایتمندی داشته باشند )جالس و همکاران، 

شناخت  کند تا بتوانند بر اساسها کمک میمندی از روابط زناشویی به زوجحاکی از آن بود که رضایت

 هاینشانه و رفتارها ،هاهیجانبازسازی افکار، احساسات و  به اهیخوهیجانهای دلبستگی و سبک

هایی (. افراد با سبک دلبستگی ایمن دارای ویژگی4938بهرامی و کامرانی صالح، خود بپردازند ) جسمانی

از قبیل اعتماد به خود و دیگران، درک مثبت و حمایت اجتماعی، رفتار اکتشافی و تمایل به بخشش و 

موجب استحکام روابط زوجین شده و انسجام خانواده را  هایژگیوهای منفی هستند که این مهار هیجان

توانند هم در (. همچنین افراد با سبک دلبستگی ایمن می4934)بیرامی و همکاران،  دهدیمزایش اف

ارتباطات و کاهش تعارضات خانوادگی و هم در سایر ابعاد کارکرد خانوادگی به  های والدینی و هم درنقش

بستگی اجتنابی و با سبک دل (. افراد4933عمل کنند )صابونچی و همکاران،  ترموفقعنوان نقش همسر 

کند ارتباط احساس می دوسوگرا به شدت از ایجاد روابط نزدیک و صمیمانه، گریزان بوده و به محض اینکه

شده و  که این موجب کاهش روابط بین زوجین کندیمدر حال نزدیکی است، ناآگاهانه از آن اجتناب 

ها و مطالبی که بندی یافتهبنابراین با جمع؛ (6349همکاران،  )شیفتال و دهدیمانسجام خانواده را کاهش 

ها، الزم است که برای انسجام و خَلق رابطه زناشویی مطلوب و متقابل بین زوجشود؛ بیان شد؛ پیشنهاد می

ها ارزیابی و دلبستگی و تقابل عناصر درون روانی آنهای سبکها و شوهرها، نوع های هریک از زنهیجان

های ؛ بنابراین با توجه به یافتهیابد تداومها بهبود و ها روابط زوجاصالح آنشناخته شود تا از طریق 

با  گیری زندگیجهتهای سبک دلبستگی و بینی رضایت زناشویی بر اساس مؤلفهپیشپژوهش در مورد 

درمانی از هایی در زمینه زوج درمانی و خانواده شود که آموزشپیشنهاد میهیجان خواهی  اینقش واسطه

های و سبکهای هیجانهای آموزشی برای افزایش آگاهی همسران در مورد نقش طریق برگزاری کارگاه

ها توسط متخصصان مندی زناشویی و بهبود روابط زوجدر میزان رضایت گیری زندگیجهتدلبستگی و 

 ای ارائه شود.درمانی در مراکز بالینی و مشاورهه حوزه خانواد

ها در جامعه مورد پژوهش، حجم نمونه، گردآوری دادهتوان به میهای این پژوهش از میان محدودیت   

 چون سن،مقطع زمانی خاص، روش خودسنجی و استفاده از پرسشنامه، عدم کنترل متغیرهایی 

اجتماعی و نوع -ای، باورهای مذهبی، وضعیت اقتصادیمقابله های شخصیتی، راهبردهایتحصیالت، ویژگی

رضایت زناشویی بر  پرسشنامهویژه ها بهپرسشنامهشود که بنابراین پیشنهاد می؛ ساختار خانواده اشاره کرد
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اساس جمعیت و فرهنگ ایران تدوین و هنجاریابی و به  عالوه از مصاحبه و مشاهده نیز همراه با 

تر ارزیابی و تحلیل شود تا ه و با انجام پژوهش کیفی عوامل رضایت زناشویی زنان دقیقپرسشنامه استفاد

شود که همچنین پیشنهاد میشاید نتایج حاصل از آن بتواند وضعیت فعلی زنان ایران را بهتر توصیف کند. 

های ای بر مبنای متغیرهایی مانند سن، تحصیالت، ویژگیهای گستردههای آتی تحلیلدر پژوهش

شخصیتی و جز آن انجام شود تا پژوهشگران بتوانند مبانی نظری حاصل از این پژوهش را مالک قرار دهند 

  .های متعددی را مطرح و آزمون کنندو بر اساس آن، فرضیه

 موازین اخالقی

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. 

در مورد خروج  کنندگانشرکتها، ها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالنین زمان تکمیل پرسشنامههمچ

ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 ماند و این امر نیز کامالً رعایت شد.می
 

 سپاسگزاری

های سالمت ازگل، اراج، نیاوران، باغ فردوس واقع در منطقه یک مراکز مشاوره خانهاز همکاری مسئوالن 

 شود.کنندگان در پژوهش تشکر و قدردانی میشهرداری تهران و تمامی شرکت

 مشارکت نویسندگان

این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در رشته مشاوره دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، گروه 

توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد  59123/4931به شماره نامه  63/2/4931شاوره بود که در تاریخ م

همه . در تدوین این مقاله اسالمی واحد رودهن به تصویب رسیده و به هزینه شخصی انجام شده است

 نویسندگان نقش یکسانی داشتند.
 

 تعارض منافع
 مالی و تعارض منافع ندارد. بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی

 

  منابع
(. تدوین الگوی روابط ساختاری نقش جنسیتی بر معنای 4935، مریم. )شناسحقو شفیعی  ،اکبری، بهمن.
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 خواهی زاکرمنهیجان پرسشنامه 

معموالً صحبت کردن با افراد برایم کسل کننده  □الف یابم.تقریباً در تمام افراد هم صحبتم مطالب جالبی می □ب
 است.

4 

یک تابلوی خوب نقاشی، باید احساسات آدم را تکان  □الف یک تابلوی خوب نقاشی، باید احساس آرامش بوجود آورد. □ب
 و دگرگون کند.

6 

 9 برم.وقتی دریا آرام است از قایق سواری لذت می □الف برم.وقتی دریا کمی مواج است از قایق سواری لذت می □ب
دوست دارم در یک جامعه آرام، بدون دغدغه زندگی  □الف کردم.کاش در روزهای پر آشوب تاریخ زندگی می □ب

 کنم.
1 

های خطرناک گاهی دوست دارم به انجام فعالیت □الف کند.های خطرناک پرهیز میآدم عاقل از فعالیت □ب
 دست بزنم.

8 

 2 بردم.های پلیسی و پرحادثه لذت میاز دیدن فیلم □الف دوست ندارم فیلمهای پلیسی و پر حادثه تماشا کنم. □ب
ترین هدف زندگی، دست یافتن به آرامش و خوشبختی مهم □ب

 است.
ربه کردن تا حد ترین هدف زندگی، زیستن و تجمهم □الف

 امکان است.
1 

دوست دارم در شهر بازی وسائل دلهره آور را سوار  □الف شوم.در شهر بازی وسائل دلهره آور را سوار نمی □ب
 شوم

5 

پرم، رفته رفته به آن در استخر آب سرد یکباره نمی □الف دوست دارم در استخر آب سرد، یکباره بپرم. □ب 3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27690350
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 کنم.عادت می
برای تفریح تختخواب راحت را به هر چیر ترجیح  □الف برای گذراندن تعطیالت دوست دارم در هوای آزاد چادر بزنم □ب

 .دهممی
43 

کنند افرادی که آزادانه احساسشان را بیان می □الف آید.از افرادی که خلق و خوی ثابتی دارند خوشم می □ب
 .دوست دارم

44 

 46 شغلی را دوست دارم که محل آن ثابت باشد. □الف شغلی را دوست دارم که مستلزم سفر باشد. □ب
در روزهای سرد حاضر نیستم یک لحظه از  □الف بخشد.سوز و سرمای یک روز سرد به من نیرو می □ب

 ساختمان بیرون بروم.
49 

بیشتر دوست دارم با افراد جدید آشنا شده و ارتباط  □الف شناسم رابطه برقرار کنم.همیشه دوست دارم با افرادی که می □ب
 برقرار کنم.

41 

که موتورسیکلت دارندقصد آسیب رساندن به افرادی □الف دوست دارم سوار موتور سیکلت شوم یا آن را برانم. □ب
 خود دارند.

48 

 42 دوست ندارم مرا هیپنوتیزم کنند. □الف دوست دارم مرا هیپنوتیزم کنند. □ب
 41 دوست دارم پرش با چتر نجات را امتحان کنم. □الف هرگز دوست ندارم با چتر نجات از هواپیما بیرون بپرم. □ب
یک موسیقی خوب باید احساسات آدم را تکان دهید  □الف یک موسیقی خوب باید احساس آرامش ایجاد کند. □ب

 یا دگرگون کند.
45 

گوناگونی زندگی هایدرشهر شلوغ باآدهاوحادثهدارمدوست □ب
 کنم.

زندگی در شهر آرام که مردمانش خلق و خوی  □الف
 دارند بهتر است.آرامی

43 

های پر سر و صدا شرکت دوست دارم در میهمانی □الف های آرام همراه با گفت و شنود را دوست دارم.من میهمانی □ب
 کنم.

63 

از دیدن فیلمی برای بار دوم حتی بار سوم لذت  □الف ام را ندارم.هایی که قبالً دیدهتحمل دیدین بعضی از فیلم □ب
 برم.می

64 

 66 شدم.خواست یک کوهنورد میدلم می □الف کنند را، درک کنم.توانم افرادی که کوهنوردی مینمی □ب
 69 آید.به طور کلی از بوی بدن دیگران بدم می □الف بعضی از بوهای طبیعی بدن را دوست دارم. □ب
دهم راهنما داشته شناسم، ترجیح میوقتی محلی را نمی □ب

 باشم.
دوست دارم یک شهر عجیب را به قیمت گم شدن،  □الف

 کشف کنم.
61 

آن قابل حدس زدن توانم نمایشی را تماشاکنم که پایانمی □ب
 باشد.

معموالً نمایشی که بتوانم از پیش پایان آن را حدس  □الف
 بینم.بزنم نمی

68 

 62 از رقصیدن بیزارم. □الف برم.رقصند لذت میاز رقصیدن با افرادی که خوب می □ب
میدم تا از ناراحتی دوری سفارشکه میشناسممن غذاهایی □ب

 کنم.
دوست دارم غذاهای جدید را که قبالً هرگز  □الف

 ام، امتحان کنیم.نخورده
61 

ای لذت های خانوادگی و سفرنامهاز دیدن فیلم □الف کنند.ای مرا کسل میهای خانوادگی و سفرنامهدیدن فیلم □ب
 برم.می

65 

روم مسیر و زمانبندی آن مشخص مایلم وقتی به سفر می □ب
 باشد.

به سفرهایی بروم که برنامه ریزی قبلی،  دوست دارم □الف
 ها نکردم.برای آن

63 

دهم دوستانم افرادی ساده و معمولی من ترجیح می □الف ها انتخاب کنم.خواهد دوستانم را از بین هنرپیشهدلم می □ب
 باشند.

93 

 94 دوست ندارم خلبانی یاد بگیرم. □الف دوست دارم خلبانی یاد بگیرم. □ب
 96 دهم.من سطح آب را به اعماق آن ترجیح می □الف دوست دارم در عمق آب به قواصی بپردازم. □ب
دوست دارم بعضی اشخاص هم جنس )مرد یا زن( را  □الف کنم.های غیر عادی دوری میمن از آدم □ب

 مالقات کنم.
99 

بینی دارند دوستانی با رفتار مهیح و غیر قابل پیش □الف پسندم.بینی را میدوستانی با رفتارهای ثابت و قابل پیش □ب
 دهم.ترجیح می

91 

در یک تابلوی نقاشی هماهنگی رنگها و نظم اشکال  □الف پسندم.در هم بودن رنگها در نقاشیهای جدید را بیشتر می □ب
 را دوست دارم.

98 

از اینکه وقتم را در محیط مأنوس خانه بگذرانم،  □الف شوم.اگر مجبور شوم مدتی طوالنی در خانه بمانم، کالفه می □ب
 برم.لذت می

92 

 91 دوست دارم از ارتفاع زیاد در استخر شیرجه بروم. □الف من احساس در بلندی قرار گرفتن را دوست ندارم. □ب
نی مهیج دوست دارم افرادجنس مخالف با بد □الف های متضاد ببینم.دوست دارم افرادی ازجنس مخالف با ارزش □ب

 رامالقات کنم.
95 

کنند، خوشم که دربرخوردشان، مالحظه نمیاز افرادی □ب
 آید.نمی

که تیزند حتی اگر به دیگران اشخاصی رادوست دارم □الف
 اهانت کنند.

93 

لباس انسان باید بیشتر مطابق جامعه باشد تا میل و  □الف خود لباس بپوشند، حتی اگرعجیب و غریب.روشمردم بایدبه □ب
 سلیقه خود او.

13 

*** 

 زناشویی انریچ رضایت پرسشنامه
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 4 6 9 1 8 کنیم.من و همسرم یکدیگر را کامالً درک می 4
 4 6 9 1 8 وبا آن سازگاری داردکند همسرم خلق وخوی مرا درک می 6

 4 6 9 1 8 ام.هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخورده 9
 8 1 9 6 4 های شخصیتی وعادات شخصی همسرم راضی نیستم.از ویژگی 1
 4 6 9 1 8 کنیم، خوشحالیم.میمسؤلیت خود را خوب ایفامشترکزندگیدرکهاز این 8
 8 1 9 6 4 کند.کنم مرا درک نمیبخش نیست واحساس میهمسرم رضایت باروابط 2
 4 6 9 1 8 چگونگی حل وفصل اختالفات بسیار خشنودم.موردگیریهادرتصمیمازنحوه 1
 8 1 9 6 4 از وضعیت اقتصادی ونیز شیوه تصمیم گیری مربوط به آن راضی نیستم. 5
 4 6 9 1 8 در کنار همسرم بسیار خشنود هستماوقات فراعت ریزی برایبرنامهازنحوه 3

 4 6 9 1 8 ورابطه جنسی باهمسرم بسیار خشنود هستماز نحوه ابراز عشق واحساس 43
 8 1 9 6 4 راضی نیستم.« والدین»از ایفای نقش و مسؤلیت خود وهمسرم به عنوان  44
 8 1 9 6 4 کند.میاعتماد نیست و خط مشی خود را دنبال قابلهمسرمگاهی اوقات 46
 8 1 9 6 4 شود.هایی می زند که باعث تحقیر میهمسرم گاهی اوقات حرف 49
 8 1 9 6 4 کند.کنم او مرا درک نمیهنگام بیان مشکالت با همسرم فکر می 41
 8 1 9 6 4 در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم. 48
 8 1 9 6 4 شود.باعث آزارم میتوانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم چون نمی 42
 4 6 9 1 8 گذرد.تا زمانیکه همسرم در کنارم نباشد به من خوش نمی 41
 8 1 9 6 4 شوم.قبول یاردکند؛ ناراحت می غیرمنصفانهنزدیکی را همسرم  از اینکه 45
 8 1 9 6 4 به تربیت فرزندانمان برایمان به صورت مشکلی در آمده.راجعاختالف نظر 43
 8 1 9 6 4 می آورند. بوجود مان زندگی درمشکالتی والدینمان میکنماحساسمن 63
 8 1 9 6 4 مان اختالف نظر داریم.من وهمسرم در جگونه اعتقادات مذهبی 64
 8 1 9 6 4 گاهی اوقات همسرم خیلی کله شق است. 66
 8 1 9 6 4 کنم.ترسم نیاز خود را از همسرم درخواست گاهی اوقات می 69
 8 1 9 6 4 گاهی اوقات در باره مسائل جزئی، حروبحث های جدی داریم 61
 4 6 9 1 8 از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس انئازمان بسیار راضی هستم. 68
 4 6 9 1 8 ها وفعالیت های اجتماعی یکسانی عالقمند هستیم.مهمانیبهوهمسرممن 62
 4 6 9 1 8 همسرم راضی هستم.سویاز)پیش از نزدیکی(عشق ومحبتاز میزان ابراز  61
 4 6 9 1 8 من وهمسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داریم. 65
 4 6 9 1 8 کنیم.ما به قدر کافی با اقوام ودوستانمان وقت صرف می 63
 8 1 9 6 4 هستیم.مان دچار اختالف عقیدتی من معتقدم که در زندگی زناشویی 93
 8 1 9 6 4 دهد.دیرآمدن همسرم به منزل مرا آزار می 94
 8 1 9 6 4 تر مایل بود مرا شریک احساساتش کند.ای کاش همسرم بیش 96
 4 6 9 1 8 زنم.برای اجتناب از درگیری همسرم دست به هر کاری می 99
 4 6 9 1 8 نداریم.ومشکل جدی اطالع داریموهمسرم هردو از بدیهایمانمن 91
 8 1 9 6 4 همراه من فرصت ندارد.همسرم برای گذراندن اوقات فراغتکنمنمیتصور 98
 4 6 9 1 8 مان هستیم.یافتن بهبود روابط جنسیما به دنبال 92
 8 1 9 6 4 ها علت اصلی ایجاد مشکالت در روابط هستند.رسد که بچهبه نظر می 91
 8 1 9 6 4 برم.با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت نمیاز این که وقتم را  95
 8 1 9 6 4 مان توافق نداریم.های مذهبیمن وهمسرم در باره بعضی از آموخته 93
 8 1 9 6 4 گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است. 13
 8 1 9 6 4 های همسرم برایم مشکل استگاهی اوقات باور کرده تمام حرف 14
 8 1 9 6 4 گیرد.های بین من وهمسرم ادامه دارد و پایان نمیاوقات کشمکشگاهی 16
 4 6 9 1 8 همسرم عالیق شخصی کافی ندارد نگران هستم.کهاز این 19
 4 6 9 1 8 کنم.هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم حس راحتی می 11
 8 1 9 6 4 داریم.از زمانی که صاحب فرزند شدیم کمتر فرصت با هم بودن  18
 8 1 9 6 4 گذراند.همسرم زیادی وقتش را با دوستان واقوامش می 12
 8 1 9 6 4 کنیم.مان احساس محدودیت میمن وهمسرم به خاطر اعتقادات مذهبی 11

*** 

 سبک دلبستگی پرسشنامه
 کامالً
نه  موافق موافق

مخالف  کامالً  مخالفم
 مخالفم

  سؤاالت 



 خانواده درمانی کاربردی |          صابونچی و همکاران   |     ...   و دلبستگی  یهابر اساس سبک ییزناشو تیرضا ینیبشیپ یساختار یالگو  |443

  

 نه موافق
 4 ایجاد ارتباط با دیگران برایم آسان است. 1 9 6 4 3
 6 دهم که به دیگران وابسته باشم.مشکل به خودم اجازه می 3 4 6 9 1
 9 در روابطم اغلب نگرانم که طرف مقابل واقعاً دوستم نداشته باشد. 3 4 6 9 1
من دوست دارم به دیگران نزدیک شوم، دیگران به اندازه من تمایل  3 4 6 9 1

 ندارند.
1 

 8 دوست دارم به دیگران متکی باشم. 1 9 6 4 3
 2 شوم.از اینکه کسی به من نزدیک شود ناراحت نمی 3 4 6 9 1
 1 کنم وقتی به دیگران احتیاج دارم هیچگاه در دسترس نیستند.فکر می 3 4 6 9 1
 5 از اینکه به مردم نزدیک باشم راحت نیستم. 1 9 6 4 3
 3 روابطم اغلب نگرانم طرف مقابلم نخواهد ارتباطش را با من ادامه دهد.در  3 4 6 9 1
ترسم افراد احساس دیگری داشته کنم، میوقتی احساساتم بیان می 3 4 6 9 1

 باشند.
43 

پرسم آیا طرف مقابل واقعاً به من توجه در ارتباطاتم اغلب از خود می 3 4 6 9 1
 دارد.

44 

 46 توانم با دیگران روابط دوستانه نزدیک برقرار کنم.میبه راحتی  3 4 6 9 1
 49 شوم.شود، عصبی میوقتی کسی خیلی با من صمیمی می 3 4 6 9 1
ها در دسترس خواهند می دانم وقتی که دیگران نیاز داشته باشم، آن 3 4 6 9 1

 بود.
41 

 48 صدمه بزنند.ترسم به من خواهد به مردم نزدیک شوم اما میدلم می 3 4 6 9 1
 42 کنم که مشکل است که آدم به دیگران کامالً اعتماد کند.فکر می 1 9 6 4 3
تر بشوند تا من احساس راحتی خواهند با من صمیمیاغلب مردم می 1 9 6 4 3

 کنم.
41 

مطمئن نیستم که بتوانم به افراد تکیه کنم هنگام نیاز در دسترس  1 9 6 4 3
 باشند.

45 

***  
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ف
دی

 ر
 عبارت

فم
خال

الً م
کام

 

فم
خال

 م

رم
دا

ی ن
ظر

 ن

قم
واف

 م

قم
واف

الً م
کام

 

هرگاه فکر می کنم اتفاق بدی برایم روی خواهد داد، همان اتفاق برایم رخ می  4

 دهد.

1 9 6 4 3 

 1 9 6 4 3 من در موارد نامطمئن معموالً انتظار بهترین حالت را دارم. 6

 3 4 6 9 1 ندرت انتظار دارم امور بر وفق مرادم باشد.من به  9

 1 9 6 4 3 من همیشه نسبت به آینده خوش بین هستم. 1

 3 4 6 9 1 من به ندرت در مورد اتفاق افتادن چیزهای خوب حساب باز می کنم. 8

 1 9 6 4 3 روی هم رفته انتظار دارم که بیشتر چیزهای خوب برایم رخ دهند تا چیزهای بد. 2
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Structural Model of Predicting Marital Satisfaction Based 

on Attachment Styles and Life Orientation in Married 

Women: With the Mediating Role of Sensation Seeking 
 

Faranak. Sabonchi 1*, Farideh. Dokaneifard 2, & Masuomeh. Behboodi 3  

 

Abstract  
Aim: This study aimed to design a structural model for predicting marital satisfaction 

based on attachment styles and life orientation with the mediating role of sensation 

seeking in married women. Method: It is a correlational research and the statistical 

population was 1854 married women referring to health centers in the north of Tehran 

in 2018. Using random sampling, Azgol, Araj, Niavaran, and Bagh Ferdows 

neighborhoods were selected, and from these neighborhoods based on Sample Power 

software, 350 women were selected. Then, Enrich's (1989) Marital Satisfaction 

Questionnaire, Collins and Reed's Adult Attachment Questionnaire (1990), Shearer 

and Carver's (1985) Life Orientation, and Zuckerman's (1978) Sensation Seeking 

Questionnaire were completed and the data were analyzed using Smart Plus structural 

equations. Results: The results showed that the direct path of model fit of secure (β= 

0.62), anxious (β= -0.65), and avoidant (β = -0.43) attachment style, life orientation 

optimistic perception (β = 0.46) and pessimistic perception (β = -0.57) and sensation 

seeking (β= 0.59) have a positive effect on marital satisfaction. Structural model can 

also predicate marital satisfaction based on secure (β = 0.53), anxious (β= -0.65), and 

avoidant (β= -0.43) attachment style, optimistic perception (β= 0.42) and pessimistic 

perception (β= -0.45) through sensation seeking mediation. Conclusion: The results 

show that the design of an appropriate structural model for predicting marital 

satisfaction based on attachment styles and life orientation with the mediating role of 

sensation seeking is consistent with the theoretical model and has a good fit; 

Therefore, for the cohesion and creation of a desirable marital relationship, it is 

possible to improve couples' relationships by recognizing the emotions of each couple, 

the type of attachment style and the confrontation of their psychological elements. 

 

Keywords: Life Orientation, Marital Satisfaction, Attachment Style, Sensation Seeking 
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