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 چكيده

گیری شخصیت یی که نهاد خانواده اولین نهاد اجتماعی است که رشد، تحول و شکلآنجا ارتباط زناشویی هسته مرکزی نظام خانواده است و اززمينه: 

رسد. شود نیز ضروری به نظر میاثرات چشمگیری دارد، بر همین اساس بررسی مسائل و مشکالتی که منجر به فروپاشی خانواده و روابط زناشویی می

ای گری راهبردهای مقابلههای دلبستگی با میانجیهای شخصیتی و سبكاس ویژگیبینی رضایت زناشویی بر اسپیشهدف پژوهش حاضر،  هدف:

جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان زن متأهل مقاطع  متوالی و هدایت شده است. –پژوهش حاضر همبستگی از نوع اکتشافی  روش:. است

نفر از دانشجویان بودند که به شیوه در دسترس  391یل دادند که تعداد نمونه تشک 57دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال  ارشد یکارشناسکارشناسی و 

دلبستگی کولینز و رید  های(، سبك0551(، شخصیتی نئو )0587زناشویی انریچ ) های رضایتپرسشنامه ی پژوهش، ازهادادهآوری انتخاب شدند برای جمع

گرایی با رضایت رنجوری و برونهای شخصیتی روانبین ویژگینتایج نشان داد  ها:يافته. شد( استفاده 0388ای رضاخانی )( و راهبردهای مقابله0551)

های دلبستگی سبكشناسی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار به دست آمد؛ همچنین رابطة بین زناشویی رابطه منفی و گشودگی، توافق و وظیفه

 و سبك دلبستگی اجتنابی  β= -28/1رنجوری روان با سبك دلبستگی ایمن مثبت و معنادار است.و اضطرابی با رضایت زناشویی منفی و  اجتنابی

20/1- =β  سهم بیشتری در تبیین رضایت زناشویی دارد(110/1 >p.) به تواند ترغیب درمانگران پژوهش می این یدستاوردهاجمله  از :گيرینتيجه

و انسجام جامعه  زناشویی و رضایت بهبود روابط قیطر نیاز ا و هازوجهای هیجانعواطف و  ،عملکردها ،افکار ،در شناخت رییتغ یبرا ییراهکارها ایجاد

 .ایهای مقابلههای دلبستگی، راهبردهای شخصیتی، سبكیی، ویژگیزناشو تیرضا اژه كليدها:و. باشد
Background: Marital relationship is the core of the family system, and since the family institution is the first social 

institution that has significant effects on the growth, development and formation of personality, therefore, it is necessary 

to study the issues and problems that lead to the collapse of family and marital relations. Aims: The aim of this study 

was to predict marital satisfaction based on personality traits and attachment styles mediated by coping strategies.  

Method: The present study is an exploratory-sequential and guided correlation. The statistical population of the study 

consisted of all married female undergraduate and graduate students of Shahid Beheshti University of Tehran in 1997. 

The sample was 350 students who were selected by convenience sampling to collect research data from the Enrich 

Marital Satisfaction Questionnaire (1987). Neo (1990), Collins and Reid (1990) attachment styles and Rezakhani (2009) 

coping strategies were used.. Results: The results showed that there was a negative relationship between neuroticism 

and extroversion personality traits with marital satisfaction and a significant positive relationship between openness, 

agreement and conscientiousness with marital satisfaction; Also, the relationship between avoidant and anxiety 

attachment styles with negative marital satisfaction and with secure attachment style is positive and significant. 

Neuroticism β= -0.48 and avoidance attachment style β= -0.41 have a greater share in explaining marital satisfaction (p< 

0/001). Conclusions: Among the achievements of this study can be encouraging therapists to create solutions to change 

the cognition, thoughts, actions, emotions and feelings of couples and thus improve relationships and marital satisfaction 

and community cohesion. Key Words: Marital satisfaction, personality traits, attachment styles, coping strategies 
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 مقدمه

سالمت فیزیکی، عاطفی و بهداشت روانی افراد در گرو سالمت 

روابط زناشویی و تداوم بقای ازدواج است؛ در مواقعی که روابط 

شود و تفاهم زناشویی کاهش دار میشهصمیمی بین زن و شوهر خد

یابد، عوارض مخرب و ضمنی در بهداشت روانی خانواده و می

حاتمی،  ،مرادیشود )همچنین بهداشت روانی فرزندان ایجاد می

. از این رو افزایش رضایت (0357، حسینیالالمعالی ابو نیا وکرمی

اقدامات و مساعدسازی محیط خانوادگی به عنوان یکی از  0زناشویی

های تربیتی از اهمیت چشمگیری بهداشت روانی اولیه در زمینه

(. رضایت فرد از زندگی زناشویی 0388فر، برخوردار است )میالنی

به منزله رضایت وی از خانواده و رضایت از خانواده به مفهوم 

(؛ 0359بهرامی و کامرانی، رضایت از زندگی زن و مرد خواهد بود )

این رابطه از سطح خشنودی مناسبی برخوردار  که فرد ازهنگامی

ی رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را باشد، زمینه

(. رضایت زناشویی یك 2101فراهم خواهد کرد )ادلتی و ردوزان، 

ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد 

از روابط زناشویی و یا تواند بیانگر میزان شادی افراد است و می

ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل مربوط به رابطه 

 (.0352 )زارع و صفیاری جعفرآباد،زناشویی باشد 

 ضایتر بر ارثرگذا مهم ملاعواز  یکی 2شخصیتیهای ویژگی

 ارههمو طولی و مقطعی تتحقیقااز  ریبسیا. است ناشوییز بطهرا از

 بطهرا موفقیتو  ضایتربا  شخصیتیهای ویژگی کهاند داده ننشا

 ؛ شاکریان،2102بریانژت، و کژانگر دونالن،) نددار طتباار ،ناشوییز

موسوی، موتابی و دهقانی،  ؛ صادقی،0351 فرهادیان، و فاطمی

 کمتریناز  ناشوییز ضایتر انمیز باالترین که یاگونه ( به0352

 ناشی روان، سالمت انمیز رینبیشتو  بطهدر را لتزلزو  یثباتیب انمیز

 ر،یآلمارسدوت ر،یهنسدوت جانسون، ر،یجورنسدوتبی) شودمی

 شخصیتدو  طتباار ناشوییز بطهرا(. 2102و همکاران،  ریسدوتیمیه

 ترکیبیو  وتمتفا شخصیتی سبكو  تکاملی یخچهرتادو  با مختلف

 به دخو با جیناز زو امکد هر که ستا تجربیو  یستیز ملاعواز 

)هاشمیه، ازگلی، ابوالمعالی و  کنندیوارد م ناشوییز ندگیز

 که ستا دیفر هایویژگی ههندد ننشا شخصیت. (0357نصیری، 

را  شخصیت ؛گذاردیم نمایش بهرا  ادفرا ثابت ریفتار یلگوا
                                                           

1. Marital Satisfaction 
2. Personality characteristics 

 به منحصرو  ارپایدهای نسبتاً ویژگی ازی امجموعه انعنو به توانیم

 دنمو تعریف نماید تغییر تلفمخ یهاتیموقع در تواندیم که دفر

 (.0350؛ ترجمه پورافکاری، 2102کاپالن و سادوک، )

 با ،ناشوییز بطروا زهحودر  دیفر دعملکر بر شخصیت اتثرا

 ردمو تمطالعااز  برخی توسط ناشوییز ضایتیرنا سیربر بر دیتأک

 طتباار ههندد ننشا تمطالعا ینا نتایج ؛ستا گرفته ارقر توجه

 زمانهم رتصو به خوییرنجورروان  یا منفی فطاعو یباال حسطو

است.  ناشوییز بطدر روا کمتر ضایترو  کیفیت با نگرندهیو آ

روان  یباال حسطو نیز نناآ انهمسر که ادیفرادر  ینا بر وهعال

 ناشوییز بطروا کیفیتو  ضایتر کنند،یم ارشگز ای ررنجور

 یهاافتهیال مثعنوان. به(0357)هاشمیه و همکاران، ست ا ترنییپا

در  که نیدامرو  نناز دهدیم ننشا (2118نالتی )مكو  فیشر مطالعه

از  کنندیم کسبرا  یباالتر اتنمر خوییرنجور روان یژگیو

چان و  ، جووتییانگ. ندرداربرخو یترنییپا ناشوییز ضایتر

روان  طتباار ،شخصیتیهای ویژگی سیربردر  نیز (2109)

 دهکر ارشگزرا ناشویی ز بطهرا کیفیت چگونگی با خوییرنجور

 ند.ا

( بیان داشتند که سبك 2102) تبورنیوافزون بر آن، جانسون و 

دلبستگی دلبستگی نقش اساسی در ایجاد رضایت زناشویی دارد. 

پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودکان و 

ک شود و حاکم بر روابط کودکننده اصلی )مادر( ایجاد میمراقبت

با مراقبش تعریف کرد )هادی، اسکندری، سهرابی، معتمدی و 

( این که کودک مراقبت خود را که معموالً مادر 0353فرخی، 

 آنهاستچسبد، مؤید وجود دلبستگی بین جوید و به او میاوست می

های (. مرور پژوهش0353؛ رجمه خوشابی و ابوحمزه، 0588)بالبی، 

ی ایمن و سازگاری زناشویی رابطه بین سبك دلبستگ مشابه نشان داد

داری وجود دارد؛ همچنین بین سبك دلبستگی اجتنابی و مثبت معنی

شود و بین سبك داری مشاهده نمیسازگاری زناشویی رابطه معنی

دار دلبستگی دوسوگرا و سازگاری زناشویی، رابطه منفی معنی

رسد ی(. از این رو، به نظر م0357وجود دارد )مرادی و همکاران، 

بینی کند تواند رضایت زناشویی را پیشسبك دلبستگی ایمن می

؛ والنتین، دوبویس و کوپر، 0359خواه، محمدی و ولدبیگی، )حجت

(. دلبستگی به دیگر روابط نزدیك و مانند )روابط رمانتیك( 2103

توان جو هیجانی دارای ی دلبستگی را میطور کل یابد؛ بهتعمیم می

تنابی و مضطرب در نظر گرفت که در شرایط سه سبك ایمن، اج
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کند؛ می ایتنیدگی فرد را مجبور به استفاده از راهبردهای مقابله

های فکری، هیجانی و رفتاری فرد ای شامل تالشراهبردهای مقابله

است که هنگام روبرو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، 

استرس به کار گرفته  تحمل کردن و یا به حداقل رساندن عوارض

های شود. الزاروس معتقد است که در هر موقعیت فشارزا، راهمی

متعددی برای مقابله با استرس وجود دارد. مردان و زنان در 

برند، زای زندگی به کار میراهبردهایی که در مقابله با شرایط تنش

ای های معناداری دارند و به کارگیری راهبرهای مقابلهتفاوت

زنند ای را برای آنها رقم می، کیفیت سازگاری زناشویی ویژهخاص

 توجه به با (.0350؛ ترجمه پورافکاری، 2102)کاپالن و سادوک، 

 تواندیمحاضر پژوهش  ،کارکرد خانواده و سالمت جامعه تیهما

و از  ییروابط زناشو یسازیغن جهت هازوج یبرا یاطالعات مناسب

برآورده شدن نوع  موردها در بط زوجدر رواها هیجانکنترل  یطرف

موضوع در  تیاهم در مورد ی کهبنابر مطالب. داشته باشد شانیازهاین

بینی رضایت زناشویی پیش حاضر با هدف پژوهش بیان شد؛ جامعه

با میانجی  شخصیتی هایهای دلبستگی و ویژگیسبك بر اساس

 .شد انجام زنان متأهل ایی مقابلهراهبردهاگری 

 روش

به بهبود شرایط موجود و  تواندیمآنجا که نتایج پژوهش  از

انتخاب تصمیمات کاربردی کمك کند، این پژوهش همبستگی از 

آماری پژوهش  جامعهمتوالی و هدایت شده است.  –نوع اکتشافی 

عبارت است از کلیه دانشجویان زن متأهل مقاطع کارشناسی و 

ه در سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی تهران ک ارشد یکارشناس

در این پژوهش با  نفر بود. 391 آنهاکه تعداد کل  بودند 58-57

ی در دسترس، افراد و تصادف ریغگیری استفاده از شیوه نمونه

هایی که به راحتی در دسترس محقق بودند را شامل آزمودنی

زندگی  سال كمعیارهای ورود به پژوهش شامل حداقل ی شد.می

سال، دانشجوی مقطع کارشناسی و  21تا  29مشترک، محدوده سنی 

 ءمصرفسو کارشناسی ارشد، معیارهای خروج داشتن مصرف دارو،

 بود.پژوهش بر نتایج این مواد 

 ابزار

 سؤالی 27 پرسشنامهاین رضایت زناشویی انریچ:  پرسشنامه

 هایموضوعو  ساخته شد 0587 درانکمن ر،یفورن توسط اولسون،

یی را با زناشو ارتباط 21و  22، 02، 2، 2های ی را با سؤالتیشخص

، 02، 7های را با سؤال تعارض حل 20و  32، 23، 03، 3های سؤال

 33و  29، 03، 09، 8های ی را با سؤالمال تیریمد 22و  33، 22

ی را رابطه جنس 23و  39، 23، 07، 5های با سؤال را فراغت اوقات

، 00های ری را با سؤالفرزندپرو 22و  33، 27، 08، 01های با سؤال

 38، 30، 25، 21های دوستان را با سؤال خانواده و 29و  37، 28، 05

 27و  35، 31، 20، 9های ی را با سؤالمذهب یریگجهتو  23و 

 کامالً لیکرت نوع از و ایگزینه پنج آزمون به پاسخ .سنجدیم

الً کام ،2 =مخالف ،3 =مخالف نه و نه موافق ،2 =موافق ،9 =موافق

است.  20-31نمره  بین آزمون این در برش نقطه و 0 =مخالف

 متوسط زناشویی رضایت بگیرند قرار هانمره این بین در که افرادی

 نمره از باالتر و کم زناشویی رضایت 20 نمره از ترپایین مطلوب و و

پور، مرادزاده خادمی، ولیدارند ) زیاد زناشویی رضایت 31

 سؤالی این 009اصلی  نسخه (. اعتبار0353خراسانی و نیشابوری، 

 است. شده گزارش 52/1آلفای کرونباخ  ضریب با روش پرسشنامه

 آن را اصلی نسخه ،0373نژاد در سال  نوابی و سلیمانیان در ایران

 سؤال کاهش 27به  آن را سؤال 009 تعداد و کردند هنجاریابی

کوتاه  نسخه اعتبارآلفای کرونباخ میزان  ضریب از استفاده دادند و با

(. در پژوهش 0351و سیف،  ییکوین (کردند گزارش 59/1 را شده

( میزان ضریب آلفای کرونباخ نسخه 0353خادمی و همکاران )

 به دست آمد. 83/1و در پژوهش حاضر نیز  59/1کوتاه 

که به  NEOPI-R: آزمون شخصیت NEOپرسشنامه شخصیتی 

( معروف است از Big Fiveآزمون پنج عامل بزرگ شخصیت )

میالدی  51و اوائل دهه  81سوی مك کری و کاستا در اواخر دهه 

ارائه شد و محصول چهار دهه تالش و کوشش در زمینه روانشناسی 

سؤالی است که پنج  221شخصیت است. این آزمون یك آزمون 

گرایی، عامل اصلی شخصیت را که شامل نوروزگرایی، برون

سؤال  3سنجد و شناسی است را میفهپذیری، همسازی و وظیتجربه

کری، کند )کاستا و مكپایانی اعتبار اجرایی آزمون را تعیین می

نیز دارد که  NEO-FFI(. این پرسشنامه فرم کوتاهی نیز به نام 0552

عامل اصلی  9سؤالی است و برای ارزیابی  31یك پرسشنامه 

ساس مقیاس گذاری این پرسشنامه بر اشخصیت به کار می رود. نمره

تفاوت، موافقم و کامالً موافقم( کامالً مخالفم، مخالفم، بی)لیکرتی 

-NEOگذاری فرم کوتاه این پرسشنامه یعنی تنظیم شده است. نمره

FFI گذاری در تمام موارد یکسان نیست. به این معنی که در نمره

، مخالفم 2برخی از مواد فرم کوتاه پرسشنامه، به کامال مخالفم نمره 

 تعلق 1نمره  و کامال موافقم 0موافقم نمره ، 2تفاوت نمره ، بی3نمره 
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(. بازآزمایی این تست در نمونه 0381گیرد )گروسی فرشی، می

مرد و زن به فاصله سه ماه، ضریب پایایی بین  30کوچکی متشکل از 

های پایایی باالتری برای صفات فرعی و ضریب 52/1تا  33/1

به دست داده  Nو  Eو  Oبرای عوامل اصلی ( 83/1و  87/1، 53/1)

است. پایایی درازمدت تست نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

را هم در  83/1تا  38/1ساله ضریب پایایی  3یك مطالعه طولی 

ها نشان داده است. های زوجهای شخصی و هم در گزارشگزارش

بوده است  75/1تا  33/1های سه ساله ضریب پایایی بین در فاصله

( نشان داده است که 0387شناس )(. حق0552کری و کوستا، )مك

دارای پایایی درونی قابل قبولی از نظر  NEOPI-Rهای تست مقیاس

 گانهپنج(. ضرایب پایایی عوامل >p 10/1آماری در ایران است )

برابر با  O، عامل 79/1برابر  E، عامل 83/1برابر  Nعبارتند از: عامل 

است. بازآزمون  75/1برابر با  Cو عامل  75/1برابر با  Aمل ، عا81/1

NEOPI-R  و ضرایب اعتبار به روش  زمانهمبه عنوان مالک روایی

(. گروسی 0381)گروسی فرشی،  است 85/1تا  72/1ثبات درونی 

در ایران پرداخته است و  NEO( به بررسی هنجاریابی تست 0377)

ران هنجار کرده است. در بررسی این تست را برای اولین بار در ای

گرایی مشاهده شد که ضریب همبستگی روان آزرده زمانهمروایی 

یی در گرابرونگرایی و یی در پرسشنامه نئو با روان آزردهگرابرونو 

بود. در پژوهش  27/1و  38/1پرسشنامه آیزنك به ترتیب معادل 

، 87/1حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برای برونگرایی 

و  87/1، با وجدان بودن 81/1یی گراتجربه، 82/1روان رنجوری 

 به دست آمد. 88/1ی ریپذانطباق

 : این(RAAS)های دلبستگی کولینز و ریدپرسشنامه سبك

 شد و تهیه 0551 سال در رید و کالینز توسط عبارتی 08 پرسشنامه

 طیف در را آزمودنی صمیمانه رابطه سبك و ارتباطی یهامهارت

 کامالً اساس بر یانمره سؤال هر به .کندیم لیکرتی ارزیابی

 سه پرسشنامه این .ردیگیم تعلق 9 =موافقم کامالًو  0 =مخالفم

 02، 01، 5، 8، 0 هایسؤال ایمن شامل دلبستگیسبك سبك دارد. 

و  08و  03، 09، 7، 2، 3 هایسؤال، دلبستگی اجتنابی شامل 07و 

است که  03و  02، 00، 3، 9، 2 هایؤالس شامل دلبستگی اضطرابی

 انواع از یکی در آمده به دست هاینمره اساس بر آزمودنی

و  پور، سعدیدرتاج )هاشمی، ردیگیم جای دلبستگی یهاسبك

)نقل از پاکدامن و خانجانی،  0551(. کالینز و رید 0353اسدزاده، 

اضطرابی  و اجتنابی دلبستگی ایمن، هاینمره که دادند ( نشان0351

 . میزاناندمانده پایدار سال 2 طول در حتی و ماه 8 زمانی فاصله در

 در اضطرابی و اجتنابی ایمن، دلبستگی برای را کرونباخ آلفای

و  78/1، 80/1با  برابر بیبه ترتآنها  از دانشجویان توسط اینمونه

با  برابر بیترت( به 0353هاشمی و همکاران ) و در پژوهش 89/1

 بیضرپژوهش حاضر  در گزارش شده است. 78/1و  71/1، 38/1

 یاجتناب، 78/1 ایمندلبستگی برای سبك  ابزار نیآلفای کرونباخ ا

 آمد. به دست 77/1و اضطرابی  72/1

پرسشنامه راهبردهای کنار آمدن با استرس: این پرسشنامه دارای 

توسط رضاخانی  0388ی است که در سال انهیچهارگزگویه  25

 مسئلهمؤلفه  دوهنجاریابی شد. راهبرهای کنار آمدن دارای  تدوین و

عبارت است مدار مدار است که تعداد سؤاالت مسئلهمدار و هیجان

 ،02 ،03 ،21 ،22 ،23 ،25 ،32 ،39 ،29، 22، 35، 38ی )هاسؤالاز 

، 31مدار به ترتیب ی هیجانهاسؤال( و 7 ،25 ،20 ،22 ،2 ،9 ،8 ،01

30 ،33 ،22 ،29، 28، 29، 23، 20، 05، 07، 09، 03، 00، 5، 3، 2، 

گذاری پرسشنامه به . روش نمرهاست 21 ،23 ،23 ،28 ،32 ،37 ،0

، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و وقتچیه باًیتقری هانهیگزصورت 

ی خام با هنجار هانمرهاست. مجموع  2تا  0ی هانمرههمیشه با  باًیتقر

که وضعیت  شودیماست مقایسه محاسبه شده  T برحسبآزمون که 

آزمون مشخص  مؤلفهآزمودنی را در ارتباط با هر یك از سه 

آنان بیش از یك انحراف معیار باالتر از  T. افرادی که نمره کندیم

میانگین باشد راهبرد مورد نظر را بیش از راهبردهای دیگر استفاده 

از میانگین  رتنییپاکنند و کسانی که بیشتر از یك انحراف معیار می

. اعتبار و روایی: برندیمقرار بگیرند راهبرد موردنظر را کمتر به کار 

 ضریب اعتبار این ابزار با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ

آمد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی  به دست 81/1

های اصلی و چرخش واریماکس مورد بررسی قرار با روش مؤلفه

های پرسشنامه، راهبرد گرفت. نتیجه نشان داد که هر یك از مؤلفه

 25و آلفای کرونباخ کل ) 75/1مدار و هیجان 37/1مدار مسئله

گزارش شده است. برای  81/1ی اچهاردرجه( با روش لیکرتی سؤال

های اصلی استفاده شد و راهبرد بررسی روایی سازه از تحلیل مؤلفه

درصد واریانس را تبیین  17/90مدار جانو هی 22/27مدار مسأله

کند. نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه از روایی و اعتبار قابل می

ریزی درمان توان در برنامهقبولی برخوردار است و از این ابزار می

(. 0388زا استفاده کرد )رضاخانی، های استرسدر مواجهه با محرک
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 / و85مدار راهبرد مسئله در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ

 به دست آمد. 83/1مدار راهبرد هیجان

 هايافته

درصد دانشجویان زن  28/23دهندگان بیشترین درصد پاسخ

  سال و کمترین درصد پاسخ 31تا  29متاهل دارای سنین بین 
 

 سال هستند. 21تا  39سنین  مربوط به 97/2دهندگان 

قرار  ± 2گی بین دهد که چولگی و کشیدنشان می 0جدول 

های متغیرهای پژوهش طبیعی است. دارند؛ بنابراین توزیع داده

و  شودیمبنابراین مفروضه عدم وجود همبستگی بین خطاها تأیید 

 از رگرسیون استفاده کرد. توانیم

 متغیرهای پژوهش هایهای نمره. میانگین، انحراف معیار، مفروضه0جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 -33/1 -20/1 33/01 92/32 رنجوریروان

 32/1 -03/0 79/01 25/37 برونگرایی

 -08/1 -80/1 77/5 89/32 گشودگی

 -39/1 -80/1 51/01 93/39 توافق

 72/0 -81/0 20/01 22/38 شناسیوظیفه

 -88/1 -00/1 37/2 38/02 سبك دلبستگی ایمن

 -70/1 -93/1 37/3 30/00 سبك دلبستگی اجتنابی

 -73/1 05/1 29/2 83/02 سبك دلبستگی اضطرابی

 -39/1 39/1 19/3 29/27 مدارراهبرد هیجان

 33/0 -23/0 71/01 72/93 مدارراهبرد مسأله

 -01/0 -29/1 32/37 37/022 رضایت زناشویی
 

 

 زنان متأهل ای درگری راهبردهای مقابلهمیانجی و رضایت زناشویی با های دلبستگیهای شخصیتی، سبكماتریس همبستگی ویژگی .2جدول

 00 01 5 8 7 3 9 2 3 2 0 متغیر

           0 رنجوریروان .0

          0 33/1** ییبرونگرا .2

         0 77/1** 33/1** یگشودگ .3

        0 35/1** 81/1** 70/1** توافق .2

       0 72/1** 79/1** 83/1** 33/1** شناسیفهیوظ .9

      0 70/1** 92/1** 25/1** 90/1** -22/1** دلبستگی ایمن سبك .3

     0 -92/1** -25/1** -28/1** -35/1** -91/1** 21/1** دلبستگی اجتنابی سبك .7

    0 22/1** -92/1** -25/1** -93/1** -28/1** -90/1** -22/1** دلبستگی اضطرابی سبك .8

   0 35/1** 20/1** -22/1** -92/1** -27/1** -35/1** 23/1** 91/1** مدارهیجان راهبرد .5

  0 -28/1** -91/1** -22/1** 22/1** 25/1** 23/1** 92/1** 21/1** -28/1** مدارمسئله راهبرد .01

 0 97/1** -27/1** -29/1** -38/1** 07/1** 25/1** 95/1** 30/1** -93/1** -38/1** زناشویی تیرضا .00
  

 

های شخصیتی ویژگیبین نتایج جدول فوق نشان داد که 

 گرایی با رضایت زناشویی رابطه منفی وبرونرنجوری و روان

شناسی با رضایت زناشویی رابطه مثبت گشودگی، توافق و وظیفه

های دلبستگی سبكمعنادار به دست آمد؛ همچنین رابطة بین 

با سبك دلبستگی و اضطرابی با رضایت زناشویی منفی و  اجتنابی

که کدام یك از مؤلفه برای تعیین این  ایمن مثبت و معنادار است.

بینی کند، از معادله تواند متغیر مالک را بیشتر پیشبین میهای پیش

  زمان استفاده شد.رگرسیون چندگانه هم

دهد. ضریب زمان را نشان میضرایب رگرسیون هم 3جدول 

و متغیر  -730/0برابر با رنجوری نروا( برای متغیر Bرگرسیون )

 توافق، مؤلفه 339/0برابر با  گشودگیو متغیر  931/1 گراییبرون

« ثابت»و مقدار  253/0برابر با  شناسیوظیفهو مؤلفه  339/1برابر با 

 و سطح معناداری  t ریمقاداست. همچنین  981/239رگرسیون برابر 

دهند که همه می هستند، نشان 9/1متغیرها که همگی کمتر از 

 ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند.
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 های دلبستگیشخصیتی و سبك هایبینی رضایت زناشویی بر اساس ویژگیزمان برای پیش. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هم3جدول

 متغیرها به ترتیب ورود
 ضریب رگرسیون

β 
t R 2R F 

سطح 

 معناداری

ضریب 

 تحمل

تورم 

 واریانس

ه دوربین آمار

 واتسون

  -99/5** -28/1 رنجوریروان

 

79/1 

 

 

93/1 

 

 
**01/012 

 

 

 

110/1 22/1 33/0 

15/2 
 27/0 21/1 128/1 21/2* 03/1 گراییبرون

 55/0 33/1 110/1 09/3** 39/1 گشودگی

 10/3** 08/1 توافق
  

113/1 25/1 37/0 

 88/0 29/1 110/1 31/3** 20/1 شناسیوظیفه

 37/2** 21/1 سبك دلبستگی ایمن
 

25/1 

 

22/1 

 

**75/20 

110/1 82/1 08/0 
 

30/2 
 13/0 52/1 110/1 -28/5** -20/1 سبك دلبستگی اجتنابی

 02/0 88/1 110/1 -75/3** -07/1 سبك دلبستگی اضطرابی
 

 

  با برابر ضریب ترینبزرگ بتا، ضرایب نتایج اساس بر

289/1- =β نشان نتیجه این است.رنجوری روان به مربوط هک است 

رنجوری با رضایت زناشویی رابطه منفی و معنادار روان که دهدمی

 به دارد. متأهل زنان زناشویی رضایت تبیین در بیشتری سهم دارد و

 در تریقوی کننده ینیبشیپ رنجوریروان بسعد دیگر عبارتی

 بر همچنین است. نمونه افراد هلمتأ زنان زناشویی رضایت بینیپیش

 گشودگی، شناسی،وظیفه هایمؤلفه رگرسیون تحلیل نتایج اساس

 زناشویی رضایت با معناداری و مثبت نقش نیز گراییبرون و توافق

 ،392/1 ،203/1 میزان به هامؤلفه از یك هر ترتیب این به دارد،

 متأهل زنان زناشویی رضایت واریانس تبیین در 031/1 و 082/1

سبك ( برای متغیر Bضریب رگرسیون ) همچنین دارند. نقش

 سبك دلبستگی ایمنو متغیر  -283/2برابر با دلبستگی اجتنابی 

و مقدار  -955/0برابر با سبك دلبستگی اضطرابی و متغیر  529/2

و سطح   tریمقادهمچنین  است. 535/073رگرسیون برابر « ثابت»

دهند که هستند، نشان می 9/1از  متغیرها که همگی کمتر معناداری

 ضرایب نتایج اساس برهمه ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند. 

سبك  به مربوط که است β= -205/1 با برابر ضریب ترینبزرگ بتا،

سبك دلبستگی  که دهدمی نشان نتیجه این است.دلبستگی اجتنابی 

 به دارد. متأهل نزنا زناشویی رضایت تبیین در بیشتری سهماجتنابی 

 تریقوی کننده بینیپیش سبك دلبستگی اجتنابی بسعد دیگر عبارتی

 همچنین است. نمونه افراد متأهل زنان زناشویی رضایت بینیپیش در

و  218/1 سبك دلبستگی ایمن رگرسیون تحلیل نتایج اساس بر

 رضایت واریانس تبیین در -073/1برابر با  سبك دلبستگی اضطرابی

 دارند. متأهل زنان اشوییزن
 

 
 های شخصیتی بر رضایت زناشوییمدل معادله ساختاری اثر ویژگی. 0شکل

 

اثرات  ارائهعالوه بر بررسی و با توجه به نتایج شکل یك، 

های شخصیتی( متغیرهای )ویژگی زابرونمستقیم متغیرهای 

بین  مدار نیز در ارتباطمدار و مسألهای هیجانراهبردهای مقابله

گرایی، گشودگی و رنجوری، برونروان) یتیشخصهای ویژگی
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نتایج شناسی( با رضایت زناشویی نقش میانجی معناداری دارد. وظیفه

ها در حد بسیار مطلوب حاکی از آن است که تمامی شاخص

ها برازش خوبی دارد و بیانگر این اند و مدل با دادهگزارش شده

 39بین های پیشا وجود دارد. متغیراست که رابطه خطی بین متغیره

 اند.درصد واریانس متغیرهای وابسته را تبیین نموده

 
 های دلبستگی بر رضایت زناشوییمدل معادله ساختاری اثر سبك. 2شکل

 

اثرات مستقیم  ارائهعالوه بر بررسی و  2 با توجه به نتایج شکل

بردهای ی دلبستگی( متغیرهای راههاسبك) زابرونمتغیرهای 

های مدار نیز در ارتباط بین سبكمدار و مسألهای هیجانمقابله

دلبستگی )ایمن، اجتنابی و اضطرابی( با رضایت زناشویی نقش 

ها نتایج حاکی از آن است که تمامی شاخص میانجی معناداری دارد.

ها برازش خوبی اند و مدل با دادهدر حد بسیار مطلوب گزارش شده

این است که رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد. دارد و بیانگر 

درصد واریانس متغیرهای وابسته را  22بین های پیشهمچنین متغیر

دهد که مسیر مستقیم نشان می 2اند. نتایج جدول تبیین نموده

های شخصیتی با رضایت زناشویی با توجه به های ویژگیمؤلفه

ر ضرایب معناداری و نیز مقدا است 10/1که کمتر از  SIGمقدار 

T.value  های شخصیتی و معنادار ویژگی ریتأثخبر از وجود

بر اساس نتایج ضرایب دهد. های آن با رضایت زناشویی میمؤلفه

است. این نتیجه نشان رنجوری روانبتا، بیشترین ضریب مربوط به 

سهم بیشتری در تبیین رضایت زناشویی  رنجوریرواندهد که می

آمده  به دستبا توجه به نتایج ضرایب معناداری دارد. زنان متأهل 

های شخصیتی با دهد که مسیر غیرمستقیم بین ویژگینشان می

 ای بر رضایت زناشویی با توجه بهگری راهبردهای مقابلهمیانجی

معنادار  55/1در سطح اطمینان  T.valueمقدار ضرایب معناداری 

ای برای دو متغیر ای مقابلهو نتایج نشان داده است که راهبرده است

گری های شخصیتی و رضایت زناشویی نقش میانجیویژگی

رنجوری با شخصیتی روان مطلوب و مناسبی دارد. مسیر بین ویژگی

ای بر رضایت زناشویی با توجه به گری راهبردهای مقابلهمیانجی

معنادار  55/1در سطح اطمینان  T.value مقدار ضرایب معناداری

 ای برای ویژگیتایج نشان داده است که راهبردهای مقابله. ناست

گری رنجوری و رضایت زناشویی نقش میانجیشخصیتی روان

نشان  2مطلوب و مناسبی دارد. همچنین در ادامه نتایج جدول 

های دلبستگی با رضایت زناشویی با دهد که مسیر مستقیم سبكمی

نیز مقدار ضرایب  و است 10/1که کمتر از  SIGمقدار توجه به 

های دلبستگی معنادار سبك ریتأث از وجودخبر  T.valueمعناداری 

بر اساس نتایج ضرایب بتا، بیشترین دهد. با رضایت زناشویی می

سبك دلبستگی اجتنابی و اضطرابی ضریب به ترتیب مربوط به 

سهم سبك دلبستگی اجتنابی دهد که است. این نتیجه نشان می

همچنین نتایج  ین رضایت زناشویی زنان متأهل دارد.بیشتری در تبی

دهد که مسیر غیرمستقیم آمده نشان می به دستضرایب معناداری 

ای بر گری راهبردهای مقابلههای دلبستگی با میانجیبین سبك

در  T.valueمقدار ضرایب معناداری  رضایت زناشویی با توجه به

شان داده است که و نتایج ن استمعنادار  55/1سطح اطمینان 

های دلبستگی و رضایت ای برای دو متغیر سبكراهبردهای مقابله

 گری مطلوب و مناسبی دارد.زناشویی نقش میانجی
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 متغیرها بر اساس مسیر مستقیم و غیرمستقیم ریتأث. شدت و جهت 2جدول

 ضرایب معناداری استانداردشده β نوع اثر متغیر مالک بینمتغیر پیش

 97/2 07/1 مستقیم مدارراهبرد هیجان ریرنجوروان

 35/2 20/1 مستقیم مدارراهبرد هیجان گراییبرون

 37/2 20/1 مستقیم مدارراهبرد هیجان گشودگی

 - - مستقیم مدارراهبرد هیجان توافق

 -13/8 -27/1 مستقیم مدارراهبرد هیجان شناسیوظیفه

 -22/7 -27/1 مستقیم مدارراهبرد مسأله رنجوریروان

 - - مستقیم مدارراهبرد مسأله گراییبرون

 28/2 07/1 مستقیم مدارراهبرد مسأله گشودگی

 - - مستقیم مدارراهبرد مسأله توافق

 39/9 33/1 مستقیم مدارراهبرد مسأله شناسیوظیفه

 -83/7 -20/1 مستقیم رضایت زناشویی رنجوریروان

 - - مستقیم رضایت زناشویی گراییبرون

 87/9 32/1 مستقیم رضایت زناشویی گشودگی

 75/3 20/1 مستقیم رضایت زناشویی توافق

 33/2 23/1 مستقیم رضایت زناشویی شناسیوظیفه

 -32/2 -03/1 مستقیم رضایت زناشویی مدارراهبرد هیجان

 07/2 15/1 مستقیم رضایت زناشویی مدارراهبرد مسأله

 -13/3 -03/1 مستقیم غیر رضایت زناشویی رنجوریروان

 20/3 27/1 غیر مستقیم رضایت زناشویی گراییبرون

 85/2 20/1 غیر مستقیم رضایت زناشویی گشودگی

 - - غیر مستقیم رضایت زناشویی توافق

 25/2 23/1 غیر مستقیم رضایت زناشویی شناسیوظیفه

 15/9 -29/1 مستقیم مدارراهبرد هیجان ایمن

 52/9 28/1 مستقیم مدارنراهبرد هیجا اجتنابی

 05/3 03/1 مستقیم مدارراهبرد هیجان اضطرابی

 - - مستقیم مدارراهبرد مسأله ایمن

 -91/3 -07/1 مستقیم مدارراهبرد مسأله اجتنابی

 -30/2 -03/1 مستقیم مدارراهبرد مسأله اضطرابی

 97/3 03/1 مستقیم رضایت زناشویی ایمن

 -93/7 -33/1 ستقیمم رضایت زناشویی اجتنابی

 -83/2 -02/1 مستقیم رضایت زناشویی اضطرابی

 -53/2 -03/1 مستقیم رضایت زناشویی مدارراهبرد هیجان

 82/7 32/1 مستقیم رضایت زناشویی مدارراهبرد مسأله

 22/5 30/1 غیر مستقیم رضایت زناشویی ایمن

 -35/2 -20/1 غیر مستقیم رضایت زناشویی اجتنابی

 -12/2 -21/1 غیر مستقیم رضایت زناشویی یاضطراب

 

 

های دلبستگی های سبكهمچنین در خصوص هر یك از مؤلفه

دهد که مسیر بین آمده نشان می به دستنتایج ضرایب معناداری 

ای بر گری راهبردهای مقابلههای دلبستگی ایمن با میانجیسبك

در  T.value رضایت زناشویی با توجه به مقدار ضرایب معناداری

. نتایج نشان داده است که استمعنادار  55/1سطح اطمینان 

های دلبستگی ایمن و رضایت ای برای سبكراهبردهای مقابله

گری مطلوب و مناسبی دارد. مسیر بین زناشویی نقش میانجی

گری راهبردهای های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با میانجیسبك

 ا توجه به مقدار ضرایب معناداریای بر رضایت زناشویی بمقابله

T.value  نتایج نشان داده است استمعنادار  55/1در سطح اطمینان .

های دلبستگی اجتنابی و ای برای سبكکه راهبردهای مقابله

گری مطلوب و مناسبی اضطرابی و رضایت زناشویی نقش میانجی
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ریشه خطای  دهد که شاخصنشان می 9نتایج در جدول دارد. 

 ششاخص نرم شده براز(، RMSEAنگین مجذورات تقریبی )میا

(NFI ،)تطبیقی ششاخص براز (CFI ) ش براز نیکوییشاخص و

(GFI) داری برآوردها، بیانگر آن است که مدل با و سطح معنی

 قبول و مطلوبی دارد.ها برازش قابلداده

 

 پژوهش یساختار معادالت مدل برازش یهاشاخص. 9جدول

 میزان کفایت برازش یارمع نام شاخص

 2 (092/1 =p )38/3 مقادیر غیر معنادار و معناداری آن (2دو )آماره خی

 223/2 وکمتر 3 و 2نسبت بین  (2 =df) (df 2/) آزادیخی دو به درجه

≥ RMSEA (RMSEA) ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی 18/1  137/1 

≤ NFI (NFI) ششاخص نرم شده براز 51/1  53/1 

CFI ≥ 51/1 (CFI) تطبیقی ششاخص براز  53/1 

GFI ≥ 51/1 (GFI) شبراز نیکوییشاخص   59/1 

 

 

 گيریبحث و نتيجه

های یژگیو بینی رضایت برپیشهدف پژوهش حاضر، 

ای گری راهبردهای مقابلههای دلبستگی با میانجیشخصیتی و سبك

های شخصیتی های ویژگیها نشان داد که بین مؤلفهیافتهبود که 

گرایی، گشودگی، توافق و رنجوری، برونهای روانشامل مؤلفه

شناسی با رضایت زناشویی زنان متأهل ارتباط معنادار وجود وظیفه

رنجوری سهم بیشتری در تبیین که روان دهدیمو نتایج نشان دارد 

 بتا، ضرایب نتایج اساس بر رضایت زناشویی زنان متأهل دارد.

 روان به مربوط که است -289/1 با برابر یبضر ترینبزرگ

 بینیپیش رنجوریروان که دهدمی نشان نتیجه این .استرنجوری 

 افراد متأهل زنان زناشویی رضایت بینیپیش در تریقوی کننده

صادقی و  (،0357) همکاران و هاشمیه پژوهش نتایج .است نمونه

(، یانگ و همکاران 0351شاکریان و همکاران ) (،0352همکاران )

با یافته های این پژوهش  (2118نالتی )( و فیشر و مك2109)

 همخوان است.

توان چنین تبیین کرد های پژوهش میاز این رو بر اساس یافته

بخش بین زوجین از طریق عالقه متقابل، میزان روابط رضایتکه 

است. میزان  سنجشقابلمراقبت از همدیگر و تفاهم همدیگر 

یت از زندگی زناشویی با میزان عشق و عالقه، طول مدت رضا

 -زندگی زناشویی، اختالف سنی زوجین، پایگاه اقتصادی 

اجتماعی، میزان تحصیالت زوجین رابطه معنادار دارد )زارع و 

رسد که رضایت گونه به نظر میاین(. 0352 صفیاری جعفرآباد،

بودن واحد خانواده و زناشویی به طور مستقیم و غیرمستقیم با پایدار 

کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد، در حالی که مشخص شده 

است نارضایتی از ازدواج منجر به تنش و اضطراب و در نهایت، 

(. رضایت 2109شود )یانگ و همکاران، انحالل واحد خانواده می

باطنی در زندگی و بیشترین آرامش روانی انسان زمانی حاصل می 

ند عضوی از خانواده خوشبخت باشد. طبق نظریه تبادل شود که بتوا

شوند که بتوانند ضمن به حداقل افراد آنگاه وارد یك رابطه می

ها، منافع خود را به حداکثر برسانند. حداقل انتظار رساندن هزینه

افراد از یك رابطه این است که میزان رنج آوری و منافع خاص از 

این  (. دیگر یافته0357ان، آن مساوی باشد )هاشمیه و همکار

های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با بین سبك پژوهش نشان داد که

رضایت زناشویی زنان متأهل رابطه منفی و معنادار و با سبك 

دلبستگی ایمن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و سبك دلبستگی 

زنان بینی رضایت زناشویی تری در پیشقوی کننده ینیبشیپاجتنابی 

 ترینبزرگ بتا، ضرایب نتایج اساس برمتأهل افراد نمونه است. 

سبك دلبستگی اجتنابی  به مربوط که است -205/1 با برابر ضریب

 سهم سبك دلبستگی اجتنابی که دهدمی نشان نتیجه این .است

 بر همچنین دارد. متأهل زنان زناشویی رضایت تبیین در بیشتری

سبك و  218/1 سبك دلبستگی ایمن نرگرسیو تحلیل نتایج اساس

 رضایت واریانس تبیین در -073/1برابر با  دلبستگی اضطرابی

 به مربوط هاییافته از حاصل نتیجه دارند. متأهل زنان زناشویی

 و زادهفالح(، 0353عزیزی و بیرانوند ) پژوهش نتایج با سؤاالت

 خواه و(، حجت0353پور )(، مطلب و حمیدی0353نژاد )تقی

از  .دارد همخوانی( 2103(، والنتین و همکاران )0359همکاران )

 است 59/1آنجا که مقدار شاخص نیکویی برازش این مدل برابر 

 توان بیان کرد که این مدل، برازش مطلوب و قابل قبول با می
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آمده بیانگر اثر مستقیم  به دستواقعیت دارد. میزان ضریب 

گری ستگی با میانجیهای دلبهای شخصیتی، سبكویژگی

بر شاخص  دیتأکای بر رضایت زناشویی است. با راهبردهای مقابله

سو و توان به برازش مدل تدوین شده از یكنیکویی برازش می

بنابراین انطباق ؛ داشتتأکید  های تجربی از سوی دیگر،داده

مطلوبی بین مدل به تصویر درآمده و یا مدل ساختاری شده با 

بی فراهم گردیده و برازش مطلوب معرف الگویابی های تجرداده

ی هاسبكهای شخصیتی، بر ویژگی دیتأکمعادالت ساختاری با 

ای بر رضایت زناشویی گری راهبردهای مقابلهدلبستگی با میانجی

نتایج نشان داد که افراد با سبك دلبستگی ایمن رضایت است. 

به  آنهاابی که از زناشویی بیشتری نسبت به دو سبك اضطرابی و اجتن

های متعدد شود، دارند. بررسیایمن یاد میعنوان سبك دلبستگی نا

دهد که اعتماد به خود و دیگران، دو ویژگی اساسی افراد نشان می

 (.2107درمورت، مكشود )با سبك دلبستگی ایمن محسوب می

، فرد استاعتماد فرد ایمن به دیگران که جز مکمل اعتماد به خود 

کند. طرز تلقی افراد دارای سبك دلبستگی دیگران ترغیب می را به

خود را توانا،  آنهاایمن نسبت به خود، دیگران و آینده مثبت است. 

زندگی را  مسائلبینند و دیگران را قابل اعتماد و آینده را روشن می

تحت کنترل خود دانسته و با واقعیت همسازترند. این افراد به دنبال 

ناگون برای حل مشکالت خود هستند و از خود راهکارهای گو

شان همراه با لذت دهند و روابط عاطفیگرمی و صمیمیت نشان می

و احساس آرامش است و به شریك جنسی خود اعتماد دارند 

مندی آنها را ها رضایتاین ویژگی ؛ که(0353)هادی و همکاران، 

لبستگی دهد. افراد با سبك داز روابط با همسرشان افزایش می

زا، های تنیدگیناایمن با فقدان اعتماد به خود در مواجهه با موقعیت

کند و این حالت ایمن تحمیل میدرماندگی روانشناختی را به افراد نا

زند. فقدان اعتماد به به احساس حقارت و اضطراب شخص دامن می

دیگران منجر به ایجاد فاصله و دوری و عدم حمایت از سوی 

شود. افراد با سبك دلبستگی ناایمن از روابط نزدیك دیگران می

 بهرامی و کامرانی صالح،کنند )ترسند و از صمیمیت اجتناب میمی

گیری فیزیکی و (. از طرف دیگر این عدم اعتماد و کناره0359

های هیجانی در مواقع ناکامی و مشکالت العملروانی و عکس

 ابط زوجین گردد.تواند سبب تعارض و خصومت در روزندگی می

به تواند ترغیب درمانگران پژوهش می این یدستاوردهاجمله  از

 ،عملکردها ،افکار ،در شناخت رییتغ یبرا ییراهکارها ایجاد

 و رضایت بهبود روابط قیطر نیاز ا و هازوجهای هیجانعواطف و 

این مهم  هایمحدودیتیکی از  .و انسجام جامعه باشدها زوج

به ابزار پژوهش اشاره کرد که بر مبنای فرهنگ توان میپژوهش 

شود که بنابراین پیشنهاد می؛ غرب تدوین و هنجار یابی شده است

ویژه پرسشنامه رضایت زناشویی بر اساس جمعیت و ها بهپرسشنامه

عالوه از مصاحبه و مشاهده  فرهنگ ایران تدوین و هنجاریابی و به

انجام پژوهش کیفی عوامل نیز همراه با پرسشنامه استفاده و با 

تر ارزیابی و تحلیل شود تا شاید نتایج رضایت زناشویی زنان دقیق

از آن بتواند وضعیت فعلی زنان ایران را بهتر توصیف کند.  حاصل

های یلآتی تحلی هاپژوهش شود که درهمچنین پیشنهاد می

های ی بر مبنای متغیرهایی مانند سن، تحصیالت، ویژگیاگسترده

 نظریپژوهشگران بتوانند مبانی تا شود یتی و جز آن انجام شخص

حاصل از این پژوهش را مالک قرار دهند و بر اساس آن، 

 .متعددی را مطرح و آزمون کنندهای یهفرض

 منابع
کتایون خوشابی و الهام  . ترجمهنظریه دلبستگی(. 0353بالبی، جان. )

 ابوحمزه. تهران: انتشارات دانژه.

(. بررسی رابطه 0359کامرانی صالح، بخشعلی ) د وبهرامی، محمو

های دلبستگی با میزان هیجان های شخصیت و سبكویژگی

 .25-22(؛ 28)7، روانشناسی نظامیخواهی نیروهای عملیاتی. 

 ادراک فرزندپروری (. نقش0351پاکدامن، شهال و خانجانی، مهدی )

 در گراییجمع و های دلبستگیسبك بین رابطه در شده

 .80-012(؛ 2)0، روانشناسی اجتماعیانشجویان. د

(. رابطه 0359خواه، سیدمحسن؛ محمدی، مژده و ولدبیگی، پیمان )حجت

های شخصیتی و بخشودگی با های دلبستگی، ویژگیسبك

فصلنامه شهر کرمانشاه.  نیمتأهلنگرش به روابط فرازناشویی در 
 .215-228(؛ 2)02، مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان

(. هنجاریابی آزمون شخصیت نئو. فرم تجدید نظر 0388شناس، حسن )حق

 .38-27(؛ 2)2، فصلنامه اندیشه و رفتارشده، 

های رابطه ویژگی(. 0357پور، مریم و مرادزاده، الله )خادمی، علی؛ ولی

فصلنامه ها. های آن در زوجشخصیت با رضایت زناشویی و مؤلفه
 .59-019(؛ 3)02، روانشناسی کاربردی

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش (. 0388رضاخانی، سیمین دخت )
در  آنهای نحوه کنار آمدن با هااسیمقفشارهای روانی و 

ی مختلف برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی هاتیموقع
. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و واحد رودهن

 تحقیقات تهران.
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بر  مؤثررابطه عوامل (. 0352صفیاری جعفرآباد، هاجر ) زارع، بیژن و

میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل 

، ی زنانروانشناخت -فصلنامه مطالعات اجتماعی شهر تهران. 

 .99-72(؛ 0)03

 (. رابطه ویژگی0351شاکریان، عطا، فاطمی، عادل و فرهادیان، مختار )

مجله علمی دانشگاه ایتمندی زناشویی، های شخصیتی با رض
 .52-55(؛ 0)03، علوم پزشکی کردستان

موسوی، جمال؛ موتابی، فرشته؛ دهقانی،  صادقی، منصوره السادات؛

های شخصیتی زوجین و (. رابطه تشابه ویژگی0352) محسن

 .37-82(؛ 2)01، نشریه روانشناسی معاصررضایت زناشویی. 

های (. رابطه بین سبك0353نژاد، نوشین )تقیزاده ابرقویی، مریم و فالح

های سومین همایش تازهدلبستگی با رضایت زناشویی. 
بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نگر، روانشناسی مثبت

 .بندرعباس

های دلبستگی با همبستگی سبك(. 0353عزیزی، امیر و یرانوند، حدیث )

ه پژوهش رضایت زناشویی در پرستاران زن شاغل. نشری

 .8-02(؛ 2)2ی در پرستاری، بخشتوان

(. خالصه 2102بنیامین جیمز و سادوک، ویرجینیا آلکوب ) کاپالن،

تهران:  (.0350) اهللنصرتی. ترجمه پورافکاری، پزشکروان

 انتشارات شهرآب.

هنجاریابی آزمون جدید شخصیتی نئو و (. 0389گروسی فرشی، میرتقی )

اختار عاملی آن در بین دانشجویان ها و سبررسی تحلیل ویژگی

 های ایران. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.دانشگاه

هاشمیه، چهره؛ ازگلی، گیتی؛ ابوالمعالی، خدیجه و نصیری، ملیحه 

های شخصیتی و رضایت (. بررسی ارتباط ویژگی0357)

زناشویی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی: مرور 

، دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجله علمی سیستماتیك.

 .020-032(؛ 9)22

پور، اسماعیل و اسدزاده، حسن هاشمی، سعداله؛ درتاج، فریبرز؛ سعدی

(. الگوی ساختاری احساسات شرم و گناه بر اساس 0353)

های ای سبكهای فرزندپروری والدین: نقش واسطهشیوه

 .279-253(؛ 22پیاپی  2)00، روانشناسی کاربردیدلبستگی. 

هادی، سعیده؛ اسکندری، حسین؛ سهرابی، فرامرز؛ معتمدی، عبداهلل؛ و 

بینی تعهد (. تدوین مدل ساختاری پیش0359فرخی، نورعلی )

زناشویی بر اساس سبك دلبستگی و متغیرهای میانجی 

ی ناسازگار اولیه در افراد با روابط هاطرحوارهخودکنترلی و 

-31(؛ 2)33. درمانیوانفرهنگ مشاوره و رفرازناشویی عاطفی. 

38. 

نیا، رضا و ابوالمعالی الحسینی، مرادی، محبوبه؛ حاتمی، حمیدرضا؛ کرمی

بررسی رابطه متغیرهای سبك زندگی و (. 0357خدیجه )

مجله فرهنگی . های شخصیتی با رضایت زناشویی زنانویژگی
 .015-031؛ 22، تربیتی زنان و خانواده

های دلبستگی و رابطه سبك(. 0353پور، رحیم )مطلب، زهرا و حمیدی

مجله اصول اری زناشویی. راهبردهای مقابله با استرس با سازگ
 .029-003 (؛3)05، بهداشت روانی

 . تهران: انتشارات قومس.بهداشت روانی(. 0388میالنی فر. بهروز )

 رضایت با داریدین رابطه (. بررسی0351نیکویی، مریم؛ سیف، سوسن )

 .30-72(؛ 03)2، مشاوره هایو پژوهش هاتازه زناشویی.
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