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رابطه بین سبک های دلبستگی ودشواری درتنظیم
هیجانی بارضایت زناشویی در معلمان زن جزیره کیش
دکتر مسعود محمدی
دکتر رابرت فرنام
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چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و دشواری در
تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی در معلمان جزیره کیش میباشد .نمونه این
پژوهش شامل  100نفر معلم زن متاهل بود که به روش نمونه گیری تصادفی
ساده از بین تمامیمعلمان انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
سبکهای دلبستگی سیمپسون ،پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و
رومر و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد .پژوهش حاضر از نوع
همبستگی بود و نتایج تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون چندگانه نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی
رابطه مثبت معناداری وجود دارد .اما بین سبکهای دلبستگی ناایمن (دوسوگرا
و اجتنابی) با رضایت زناشویی و همچنین دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت
زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد .همین طور یافتهها نشان داد که بین
سبکهای دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی رابطه ی
چندگانه وجود دارد .همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک دلبستگی
دوسوگرا بهترین پیش بینی کننده ی رضایت زناشویی میباشد.
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کلید واژگان :سبکهای دلبستگی،دشواری در تنظیم هیجانی ،رضایت
زناشویی
*گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات فارس ،شیراز ،ایران.
** بورد تخصصی روانپزشکی سازمان بهزیستی استان فارس
*** گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات فارس ،شیراز ،ایران.
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مقدمه

خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است .از
جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان ،وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن
عشق به همنوع و ابزار صمیمیت و همدلی به یکدیگر است .خانواده محل ارضای نیازهای مختلف
جسمانی و عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی
ارضاء آنها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایالت زیستی و روانی ضرورتی انکار ناپذیر
می باشد .رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله زضایت وی از خانواده محسوب می شود و
رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت
مادی و معنوی جامعه خواهد شد (تابع جماعت.)1387 ،
«رضایت زناشویی» 1یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد
است .رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از
خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد .می توان رضایت زناشویی را به
عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود بوجود نمی آید بلکه مستلزم تالش
هر دو زوج است .بویژه در سال های اولیه ،رضایت زناشویی بسیار بی ثبات است و روابط در معرض
بیشترین خطر قرار دارند (برادبوری ،2نقل از احمدی و همکاران.)2010 ،
محققان به هنگام مطالعه رضایت زناشویی در طول دوران ازدواج دریافتند که چنین رضایتی تمایل
به پیروی از مسیر  Uشکل دارد .در طی مراحل اولیه ازدواج ،رضایت زناشویی افزایش می یابد و در
طی  10تا 20سال بعد کاهش می یابد و بعد از اینکه فرزندان خانه را ترک می کنند ،زوجین مجال
بیشتری برای رابطه زناشویی و صمیمیت بیشتر می یابد .تحقیقات انجام شده در زمینه کاهش اولیه
در میزان رضایت زناشویی  Uشکل بودن این روند را ثابت کرده اند اما پاسخ هایی محکمی در
زمینه این تغییر ارائه نداده اند .این کاهش میزان رضایت زناشویی غالبا به افزایش استرس در طول
این دوران (اواسط دوران زناشویی) مرتبط است ،استرس هایی چون کنار آمدن با رسیدن فرزندان
به سن جوانی ،مراقبت از والدین سالخورده ،احساس پوچی ،مسائل مالی و بازنشستگی (هابر 3و
همکاران.)2010 ،
در رابطه رضایت زناشویی ،عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود .یکی از
عوامل موثر در رضایت همسران از یکدیگر سبک های دلبستگی است.دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی
نسبتاً پایداری است که بین کودک و مراقبت کننده اصلی (مادر) ایجاد می شود و به دیگر روابط
نزدیک او مانند (روابط رمانتیک) تعمیم می یابد (بالبی ،4نقل از الئورنت و پاورس.)2007 ،5
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1. marital satisfaction
2. Bradbury.
3. Huber
4. Bowlby
5. Laurent &powers
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تجربه هایی که نوزاد با مراقبت کننده اش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی
می شوند واین الگوی عملی درونی شده ،تعیین کننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران
است مفهومی که بعدها در روابط او با دیگران گسترش می یابد (برامبوگ و فرلی.)2006 ،1
بانس )2004( 2پژوهشی را با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی
انجام داد .نتایج نشان داد که سبک دلبسته ایمن با رضایت زناشویی باالتر و سبک دلبسته ناایمن
با رضایت زناشویی پایین تر رابطه داشت .دیستکی )2008( 3و هاسلی )2006(4نیز به نتایج مشابهی
دست یافتند.
تداوم دلبستگی تا بزرگسالی و تأثیر آن بر روابط بین فردی افراد در آینده به تحقیقات متعددی
منجر شد که از آن میان می توان به پژوهش های هازن و شیور( 5به نقل ازبرامبوگ و فرلی)2006 ،
اشاره کرد که با الهام نظریه بالبی ( )1969در مورد ماهیت پیوندهای عاطفی ،نقش دلبستگی های
متقابل 6بزرگساالن را در روابط زوجین بررسی کردند و سبک های دلبستگی ایمن ،اجتنابی و
دوسوگرا ،افکار ،احساس ها و رفتار زوجین را در روابط زناشویی تحت تأثیر قرار می دهند .کان
وهمکاران )2007(7نیز طی تحقیقاتی در همین راستا به یافته های مشابه دست یافتند.
سیمپسون 8و همکاران ( )2007با هدف بررسی رابطه بین بیانگری هیجانی و سبک های دلبستگی
در روابطی رمانتیک تحقیقی را انجام دادند نتایج تحقیق نشان داد ،افرادی که در دوره نوزادی
دلبسته ایمن شناخته شدند در اواسط کودکی از لیاقت و کفایت اجتماعی بیشتری در بین همساالن
برخوردار بودند .همچنین در نوجوانی و اوایل بزرگسالی در روابط نزدیک خود با دوستان و
شریکان زندگی در روابط رمانتیک ،بیانگری هیجانی و عاطفی مناسب تری نشان دادند.
از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی می توان
به پژوهش های افرادی همچون؛ عیدی و خانجانی( ،)1385رجایی وهمکاران ( ،)1386جوین
9وهمکاران ( )2009و ساودرا10و همکاران ( )2009اشاره کرد که همگی بیانگر این مطلب هستند
که آزمودنی های با سبک دلبستگی ایمن از رضایت زناشویی باالتر ،مشکالت بین شخصی
کمتر و سطح شادمانی بیشتری نسبت به آزمونی های واجد سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا
بر خوردارند .کرولی )2006(11و استیوبر ،)2005(12نیز طی تحقیقاتی جداگانه به نتایج مشابهی
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1. Bramburgh & fraley
2. Banse
3. Distky
4. Hasely
5. Hazen & shaver
6. reciprocal attachment
7. Kane & et al
8. Simpson
9. Gouin
10. Saavedra
11. Crowley
12. Steuber
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رسیدند و این یافته را تأیید کردند.
یکی از عوامل مؤثر دیگر در رضایت زناشویی» تنظیم هیجانی» است .تطبیق وسازگاری روان
شناختی تا حد زیادی به تنظیم هیجان ها بستگی دارد .اکثر اختالالت روان شناختی به واسطه
یک آشفتگی هیجانی مشخص می شوند ،و این آشفتگی ها به طور زیربنایی با کارکرد معیوب
در تنظیم هیجانی مرتبط می گردد.در زندگی انسان تجربه هیجان های منفی گریز ناپذیر است
در همین ارتباط بدون تردید در زندگی روزمره پتانسیل قابل توجهی برای» دشواری در تنظیم
هیجانی» 2وجود دارد و تنظیم هیجانی یکی از مهمترین تکالیف برای سالمت جسمی و روان
شناختی بویژه در روابط زناشویی است(کرینگ و ورنر .)2004 ،3
کوتینهو 4و همکاران ( )2010براساس مطالعات پیشینه عنوان می کنند که تنظیم هیجانی ،به
مرحله ای اشاره دارد که افراد به واسطه آن بر هیجانات خود و اینکه آن ها چگونه هیجاناتشان را
بیان و تجربه می کنند ،تأثیر می گذارد .دشورای در تنظیم هیجانی باید نتیجه کمبود توانایی ها
و قابلیت های تنظیم هیجانی باشد.
طبق مدل تنظیم هیجانی ،تنظیم هیجانی فرآیندی منحصر به فرد و یگانه برای تعدیل تجربه
هیجانی به قصد دستیابی به مطلوبیت اجتماعی و قرار گرفتن در یک وضعیت جسمانی و روانی
آماده ،برای پاسخگویی مناسب به تقاضاهای درونی و بیرونی است .تنظیم هیجانی به «منظم
کردن و تنظیم» فرایندهای احساسی در راستای عملکرد تطبیقی اطالق می شود .بنابراین ،بی
نظمی احساسات ،به فرایندهای تنظیمی اطالق می شود که در نهایت عملکرد تطبیقی را مختل
می کنند( .هوانگ.)2006 ،5
گراتز و رومر( 6به نقل از کوتینهو و همکاران )2010 ،یک مفهوم چند بعدی تنظیم هیجان را پیشنهاد
می کنند که شامل1 :ـ آگاهی و شناخت و فهم هیجانات 2ـ پذیرفتن هیجانات 3ـ توانایی برای کنترل
رفتارهای تکانشی7و عمل کردن برحسب اهداف مطلوب وقتی که هیجانات منفی تجربه می شوند.
4ـ توانایی در استفاده از تنظیم هیجانی به وسیله اجرا کردن استراتژی هایی که پاسخ های هیجانی
را در یک حالت انعطاف پذیر شکل می دهند ،می باشد .غیبت نسبی یکی یا همه این توانایی ها،
دشواری در تنظیم هیجانی یا عدم تنظیم هیجانی را نشان خواهد داد .این ابعاد به مقیاس دشواری
در تنظیم هیجانی مربوط هستند.
دانهام  )2008(8در تحقیق خود به مطالعه مهارت های هیجانی و تأثیر آن بر رضایت زناشویی
1
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1. Emotion regulation
2. Difficulties in emotion regulation
3. Kring & Werner
4. Cotinho
5. Howang
6. Grtz &Romer
7. Impulsive behaviours
8. Dunham
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و فرآیند صمیمیت بر روی آمریکایی های آفریقایی تبار پرداخت .نمونه شامل  132زوج متأهل
بود .نتایج نشان داد که هم در زنان و هم در مردان دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی
وصمیمیت ایمن رابطه منفی داشت.
کربی )2007(1پژوهشی را با هدف تأثیر درمان دشواری در تنظیم هیجانی بر رضایت زناشویی
انجام دادند .نمونه مورد پژوهش دربرگیرنده  10زوج بود که حداقل یکی از زوجین با مشکالت
مزمن تنظیم هیجانی مواجه بود.نتایج نشان داد که درمان دشواری در تنظیم هیجانی ،تأثیرات قابل
مالحظه ای در عرصه های مختلف داشت که شامل :تنظیم هیجانی و افزایش رضایت زناشویی
و افزایش اعتماد در توانایی تنظیم هیجانی زوجین بود.
آبت )2005( 2پژوهشی را با هدف بررسی رابطه دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی
انجام داد .نمونه مورد پژوهش شامل  108زوج بود .نتایج نشان داد که بین دشواری در تنظیم
هیجانی با رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد.
یلسما و شرلین  )2003(3در پژوهشی دشواری در تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی را مورد
مطالعه قرار دارند .نتایج نشان داد که دشواری در تنظیم هیجانی تأثیر منفی بر رضایت زناشویی
زوجین داشت.
با توجه به نقش بسیار مهم سبک های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجانی در روابط زناشویی
وتاثیرآنها بر میزان رضایت زناشویی ،پژوهش حاضر درصدد بررسی این متغیرها وپاسخ به این
پرسش است که آیا بین سبک های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی
در معلمان جزیره کیش رابطه وجود دارد؟
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جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان زن شاغل در آموزش و پرورش جزیره کیش
که در سال 1389مورد بررسی قرار گرفتند .نمونه این تحقیق مشتمل بر  100نفر از جامعه مذکور
می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید و برای تعیین
حجم نمونه از جدول مورگان 4استفاده شده است.
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2. Abbot
3. Yelsma &sherlyn
4. Mourgan
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ابزازهای تحقیق

 -پرسشنامه سبکهای دلبستگی

این پرسشنامه توسط سیمپسون ( ،)1990ساخته شده است .این آزمون شامل  13جمله است که از این
 13جمله 5 ،جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی ایمن و  8جمله برای ارزیابی دو سبک دلبستگی اجتنابی و
دوسوگرا است .عباسي سرچشمه( )1384اعتبار این آزمون را به این شکل بدست آورد که سوال ها با نمره های
سبک های دلبستگی مورد نظر همبسته شدند که ضریب همبستگی آن  0/59بود که در سطح  P>0/01معنی
دار بود .وپایایی این پرسشنامه بر حسب آلفای کرونباخ وتنصیف  0/70و 0/62بدست آمد.
در تحقيق حاضــر ،ضرايب پايايي پرسشنامه سبک های دلبستگی با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و
تنصيف محاسبه گرديد كه به ترتيب  0/72و  0/70مي باشد كه بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول پرسشنامه
مذكور است.
 پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی1
این پرسشنامه توسط گراتز و رومر ( )2004ساخته شده است .این مقیاس یک پرسشنامه  36آیتمی چند
بعدی خود گزارشی است که عالوه بر اینکه تنظیم هیجانی را ارزیابی می کند ،دشواری در تنظیم هیجانی
را ارزیابی می کند .امینیان ( )1388برای تعیین اعتبار پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی ،نمره آن را با نمره
پرسشنامه هیجان خواهی ذاکر من 2همبسته نمود که مشخص شد همبستگی مثبت معناداری بین آنها وجود دارد
که بیانگر برخورداری پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی از اعتبار الزم بود p =0/043( .و  r =0/26و .)n =59
پایایی این پرسشنامه توسط امینیان ( )1388مورد محاسبه قرار گرفته است پایایی پرسشنامه دشواری در تنظیم
هیجانی به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد و به ترتیب  0/86و  0/80به دست آمده است که
بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجانی بود .در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه
دشواری تنظيم هيجانی از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه براي كل پرسشنامه به ترتيب برابر
با  0/90و  0/81که بيانگر ضرايب پايايي مطلوب قبول پرسشنامه مذکور مي باشد.
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پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

v
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پرسشنامه انریچ توسط اولسون ،فورنیرودرانکمن (نقل از ثنایی )1379،در آمریکا با هدف ارزیابی زمینه های
بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی ساخته شده است.
پرسشنامه ی انریچ در ایران توسط سلیمانیان ( )1373به صورت فرم کوتاه  47سؤالی ساخته شده است اعتبار
و پايايي این پرسشنامه توسط سلیمانیان مورد محاسبه قرار گرفته است .اعتبار مالك اين پرسشنامه را با پرسشنامه
سازگاري خانواده ،به ترتيب  0/86و ( 0/92همگي در سطح  0/05معنا دار بودند) به دست آورده اند كه
نشانگر اعتبار قابل قبول آن مي باشد و پایایی آن نیز  0/95با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است.در تحقيق
حاضــر ،ضرايب پايايي پرسشنامه رضايت زناشويی نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه
گرديد كه به ترتيب برابر با  0/90و  0/90مي باشد كه بيانگر ضرايب پايايي مطلوب پرسشنامه مذكور است.
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یافتههایپژوهش

الف) يافتههاي توصيفي

جدول :1ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل و حداكثر نمره در متغيرهای دشواری
در تنظیم هیجانی وسبک های دلبستگی ایمن،اجتنابی ودوسوگرا در معلمان زن
شاخص هاي آماري

ميانگين

انحراف معيار

حداقل نمره

حداكثر نمره

تعداد

رضايت زناشويي

171/15

24/39

94

217

100

دلبستگي اجتنابي

10/95

2/97

4

20

100

متغيرها

دلبستگي ايمن

D
I

13/49

دلبستگي دوسوگرا

دشواری در تنظیم هیجانی

2/86

8/56

87/01

S
f

5

2/98

20

4

20/94

16

151

44

100
100
100

همانطوري كه در جدول شماره  1مشاهده مي شود ميانگين و انحراف معيار در متغير رضايت زناشويي
171/15و 24/39و درسبك هاي دلبستگي ايمن  13/49و  2/86ودلبستگي اجتنابي  10/95و 2/97و دلبستگي
دوسوگرا  8/56و 2/98و در متغيردشواری در تنظیم هیجانی  87/01و 20/94مي باشد.

o
e

ب) يافتههاي مربوط به فرضيههاي پژوهش

v
i

جدول  :2ضريب همبستگي ساده بين سبک دلبستگی ايمن و سبک دلبستگی دو سو گرا
وسبک دلبستگی اجتنابی و دشواری در تنظیم هیجانی بارضايت زناشويی معلمان زن
متغير مالك
رضايت زناشويي

h
c

متغيرهاي پيش بين

ضريب همبستگي R

سطح معناداري ()P

تعداد نمونه

سبک دلبستگی ایمن

0/30

0/003

100

r
A

سبک دلبستگی دو سو گرا

-0/53

0/0001

دشواری در تنظیم هیجانی

-0/37

0/0001

سبک دلبستگی اجتنابی

-0/40

0/0001

100
100
100

فرضيه اول  :بين سبک دلبستگی ایمن بارضايت زناشويي رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.همانطوری كه
در جدول شماره  2مشاهده مي شود بين سبک دلبستگی ایمن با رضايت زناشويي رابطه مثبت معناداري وجود
دارد .در نتيجه فرضيه اول تأييد مي گردد p >0/003( .و .)r = 0/30
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فرضيه دوم  :بين سبک دلبستگی دو سو گرابا رضايت زناشويي رابطه منفی معناداری وجود دارد.
همانطوري كه در جدول شماره  2مشاهده مي شود بين سبک دلبستگی دو سو گرابا رضايت زناشويي
رابطه منفی معناداري وجود دارد در نتيجه فرضيه دوم تأييد مي گردد p >0/0001( .و )r = -0/53
فرضيه سوم  :بين سبك دلبستگي اجتنابي بارضايت زناشويي رابطه منفی معنا داری وجود دارد.
همانطوري كه در جدول شماره  2مشاهده مي شود بين سبك دلبستگي اجتنابي با رضايت زناشويي
رابطه منفي معناداري وجود دارد .در نتيجه فرضيه سوم تأييد مي گردد p >0/0001( .و)r = - 0/40
فرضيه چهارم  :بين دشواری در تنظیم هیجانی با رضايت زناشويي رابطه منفی معنا داری وجود دارد.
همانطوری كه در جدول شماره  2مشاهده مي شود بين دشواری در تنظیم هیجانی با رضايت زناشويي
رابطه منفی معنا داری وجود دار در نتيجه فرضيه چهارم تأييد مي گردد p >0/0001( .و.)r = -0/37
فرضيه پنجم  :بین سبک های دلبستگی ودشواری در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه
وجود دارد.
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جدول  .3ضريب همبستگي چندگانه نمرات سبك هاي دلبستگي و دشواری در تنظیم هیجانی با
رضايت زناشويي درمعلمان زن با استفاده از روش های ورود ( )enterو مرحله ای ()stepwise
الف

شاخص آماري

متغير
مالك

متغيرهاي پيش بين

رضايت زناشويی
ب

همبستگي ضريب

نسبت F
احتمالp

o
e

ضرايب رگرسيون ()β

چندگانه

تعيين

1ـ سبک دلبستگی
ايمن

0/30

0/09

2ـ سبک دلبستگی
دوسوگرا

0/55

β= -0/49 β= 0/16
F=21/81
t= -5/57 t= 1/80
0/31
p=0/0001
p =0/0001 p =0/074

3ـ سبک دلبستگی
اجتنابی

0/58

4ـ دشواری درتنظيم
هيجانی

0/60

شاخص آماري

MR

RS

v
i

h
c

β= -0/21 β= -0/43 β= 0/08
F=16/67
t= -2/17 t= -4/86 t= 0/877
0/34
p=0/0001
p =0/032 p =0/0001 p =0/383

r
A

β= -0/15 β= -0/16 β= -0/37 β= 0/12
F=13/37
t= -1/62 t= -1/66 t= -3/78 t= 1/27
0/36
p=0/0001
p =0/108 p =0/098 p =0/0001 p =0/206

رضايت زناشويی

همبستگي
چندگانه
MR

1ـ سبک دلبستگی
دوسوگرا

0/53

0/28

2ـ سبک دلبستگی
اجتنابی

0/58

0/33
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β= 0/30
F=9/53
t= 3/09
p=0/003
p =0/007

ضريب
تعيين
RS

متغير پيش بين

1

2

4

نسبت F
احتمالp

ضرايب رگرسيون ()β

1

β= -0/53
F=39/46
t= -6/28
p=0/0001
p =0/0001
β= -0/45
F=24/68
t= -5/06
p=0/0001
p =0/0001

2

β= -0/24
t= -2/72
p =0/008
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همانطور كه در قسمت الف جدول شماره  3نشان داده شده است طبق نتايج حاصل از رگرسيون با روش
ورود مكرر ضريب همبستگي چندگانه براي تركيب خطي متغيرهاي سبك هاي دلبستگي و دشواری در
تنظیم هیجانی با رضايت زناشويي در سطح  P = 0/0001برابر است با  MR = 0/60و  RS =0/36مي باشد
بنابراين فرضيه پنجم تأييد مي شود .با توجه به ضريب تعيين  RSمشخص شد كه  0/36واريانس رضايت
زناشويي توسط متغيرهاي پيش بين قابل تبيين است .همچنين با توجه به قسمت ب جدول مذكور قابل مشاهده
است از ميان متغيرهاي پژوهش ،سطح دلبستگي دوسوگرا بهترين پيش بيني كننده رضايت زناشويي است.
بحث ونتیجه گیری

D
I

براساس یافته های حاصل از این تحقیق بین سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی معلمان رابطه مثبت
معنی داری وجود دارد .نتایج حاصل از این فرضيه ها با یافته پژوهش های دیستکی ( ،)2008سیمپسون و
همکاران( ،)2007هاسلی ( ،)2006بانس( )2004و رجایی و همکاران( )1386همخوانی دارد .در تبیین این
فرضیه می توان گفت درک مثبت از همسران که از ویژگی های افراد با سبک دلبستگی ایمن است ،رضایت
زناشویی را در زوجین افزایش می دهد .درک مثبت همسران تعامل های حمایتی زوجین را تقویت می کند
و این خود منجر به رضایتمندی زناشویی می شود (کوب 1و همکاران .)2001،همچنین اطالعات موجود در
پژوهش بیانگر این مطلب است که سبک دلبستگی کیفیت روابط جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.
بدین صورت که افراد با سبک دلبستگی ایمن برخالف افراد با سبک دلبستگی ناایمن رضایت جنسی باالتری
از روابط خود دارند(بترز و کمپل .)2008،2از آن جا که روابط جنسی از مولفه های مهم و موثر بر رضایت
زناشویی است پس انتظار می رود افراد با سبک دلبستگی ایمن از رضایت مندی زناشویی باالتری نسبت به
افراد با سبک دلبستگی ناایمن برخوردار باشند.
از سوی دیگر در تحقیق حاضر مشاهده شد که بین سبک دلبستگی دو سو گرا با رضايت زناشويي رابطه
منفي معنا داری وجود دارد این یافته ها با نتایج پژوهش های بانس( ،)2004کرولی( ،)2006هاسلی()2006
و عیدی و خانجانی( )1385همسو و هماهنگ است.افراد دارای سبک دلبسته دوسوگراکسانی هستند که
احساس می کنند دیگران مایل نیستند آنقدر که آنها دوست دارند با آنان رابطه نزدیک داشته باشندو اغلب
نگران هستند که همسرشان واقعاً آنها را دوست نداشته باشد .آنها مایلند که با بعضی افراد کامال یکی شوند
ولی این خواسته بعضی اوقات باعث ناراحتی و دوری مردم از آنها می شود (تابع جماعت .)1387،بزرگساالن
دو سوگرا در روابط عاطفی خود با دیگران انحصارگر و وابسته بوده ،دائماً نگران طرد و رها شدن از سوی
دیگران هستند (رابین و اولین .)1998،3همچنین همسران با سبک دلبستگی مضطرب دوسوگرا ،اندوه و
پریشانی و اضطراب بیشتری را در طول تعارض نشان می دهند .بنابرآنچه گفته شد انتظار می رود افراد با سبک
دلبسته دوسوگرا رضایت زناشویی کمتری از روابط خود داشته باشند.
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همچنين بر اساس يافته هاي حاصل از اين تحقيق روشن شد كه بين دلبستگي اجتنابی و رضايت زناشويي
رابطه منفی معناداری وجود دارد.این یافته با نتایج پژوهش های استیوبر ( ،)2005کرولی( ،)2006کان
وهمکاران( ،)2007جوین و همکاران ( ،)2009ساودرا و همکاران ( )2009همسو و هماهنگ است.
در تبیین این فرضیه می توان گفت افراد با سبک دلبسته اجتنابی به دیگران اعتماد ندارند و همیشه یک
نوع فاصله هیجانی را از دیگران حفظ می کنند و اغلب تنها و متخاصم هستند .خصومت آنها ،محصول نیاز
دلبستگی ناکام شده ،همراه با انتظار طرد از سوی دیگران است .بزرگساالن اجتنابی از ایجاد روابط صمیمانه
با دیگران اجتناب کرده و در مقیاس هایی که روابط عاشقانه ورمانتیک را بررسی می کنند نمرات پایین تری
به دست می آورند(فینی و نولر .)1990،1همچنین این افراد از تعارضات خصومت آمیز بیشتری باهمسرشان
برخوردارند (استیوبر.)2005،
به عالوه بر اساس يافته هاي حاصل از اين پژوهش مشخص شد که بین دشواری در تنظیم هیجانی با
رضایت زناشویی معلمان رابطه منفی معنا داری وجود دارد.این یافته ها با نتایج پژوهش های یلسماو شرلین
( ،)2003آبت ( ،)2005دانهام ( )2008همسو و هماهنگ است.
از آنجا که توانایی تنظیم هیجانی می تواند کیفیت روابط فرد را تعیین کند .افرادی که قادر به تنظیم
هیجاناتشان هستند ،هیجانات خود و دیگران را بهتر درک می کنند .در نتیجه درک بهتری از افراد در
وضعیت های گوناگون به دست می آورند و از مهارت های بین فردی و درون فردی توسعه یافته تری
برخوردارند .بنابراین چنین افرادی نسبت به افرادی که دشواری در تنظیم هیجانی دارند روابط بهتری دارند
(لوپز 2و همکاران .)2004 ،افرادی که دشواری در تنظیم هیجانی دارند نمی توانند موقعیت هیجانی خود را
مجددا ً به دست آورد ،کمتر قادرند رابطه خود را حفظ کرده و احساس می کنند که در الگوهای منفی ارتباط
با دیگران قرار می گیرند ،آنها خارج از کنترل بودن را احساس می کنند ،بنابراین از رضایت زناشویی کمتری
برخوردارند (آبت.)2005 ،
توصيه مي شود باتوجه به اینکه سبک دلبستگی دوسوگرابهترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی
می باشد ،پيشنهاد مي شود طرح هاي آموزشي جهت ارتقاي سطح آگاهي مادران در خصوص روشهاي
درست تعامل با فرزندان در سطح كشور اجرا شود.
پيشنهاد مي شود با توجه به اهميت متغيردشواری درتنظیم هيجاني ،مراكز خدمات روانشناسي و مشاوره اي
در ارايه راهكارهاي مناسب به مراجعان استفاده نمايند.
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منابع

 رخدادهای منفی زندگی و تصویر از بدن، بررسي رابطه دشواری درتنظیم هیجانی.)1388(. مريم،امینیان
 پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد.با اختالالت تغذیه در زنان و دختران شهر اهواز
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