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ABSTRACT

Background & objectives: Marital satisfaction is a very important aspect in the relationship
between couples and plays an important role in family health, so it is very important to study
the factors affecting it. The present study aimed to predict marital satisfaction based on
attachment styles with the mediating role of triangulation in couples of the University of
Medical Sciences.
Methods: The research method was descriptive and correlational in the form of path analysis.
To conduct this research, 254 married individuals of Tehran University of Medical Sciences
were selected by convenience sampling method. The research instrument was Enrich Marital
Satisfaction Questionnaire, Adult Attachment Style Scale and Triangulation Questionnaire.
The collected data were analyzed through AMOS software.
Results: The results showed that anxiety and avoidance attachment styles reduce and safe
attachment style increases marital satisfaction in couples. Alsp anxious and avoidance
attachment styles increase triangulation in couples. Triangulation also has a negative and
significant relationship with marital satisfaction. The results of indirect communication
showed that the role of mediator of close triangulation in the relationship between avoidance
and anxiety attachment styles with marital satisfaction is significant. None of the triangulation
variables of children and relatives had a mediating role in the relationship between secure
attachment style and marital satisfaction.
Conclusion: Marital satisfaction can be predicted through their attachment styles, and
triangulation with others can also affect this relationship. Necessary interventions in this field
can greatly increase people's marital satisfaction.
Keywords: Marital Satisfaction; Attachment Styles; Triangulation; Couples

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
j.h

ea
lth

.1
2.

1.
37

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 13

http://dx.doi.org/10.52547/j.health.12.1.37
https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-2358-fa.html


1400اول، بهار ، شماره دوازدهمسال جله سالمت و بهداشت                        م38
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مقدمه
ترین نهادهاي اجتماعی، خانواده به عنوان یکی از بنیادي

). 1گیـرد ( در پی تشکیل زنـدگی زناشـویی شـکل مـی    
هــاي عمیــق و شکســت در زنــدگی زناشــویی آســیب

آورد. بـه  هـا وارد مـی  اي به افـراد و خـانواده  گسترده
هــاي اخیــر متخصصــان حــوزه همــین دلیــل در دهــه

مطالعه سـازوکارهاي مـوثر در ایجـاد یـک     خانواده به
). انگیزه اصـلی از  2اند (ازدواج موفق عالقمند گردیده

چکیده
لـذا  ،رضایت زناشویی، یک جنبه بسیار مهم در رابطه زوجین است و نقش مهمی در سالمت خـانواده دارد هدف:زمینه و 

بینی رضایت زناشویی بـر  باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف پیشبر آن بسیار حائز اهمیت میبررسی عوامل اثرگذار
سازي در زوجین دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفته است. هاي دلبستگی با نقش میانجی مثلثاساس سبک

ت. براي انجام این پـژوهش  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که در قالب تحلیل مسیر انجام گرف:روش کار
گیري در دسترس انتخاب و به ابزار پژوهش که شـامل  از افراد متاهل دانشگاه علوم پزشکی تهران به شیوه نمونهنفر254

هـاي  سازي بود؛ پاسخ دادنـد. داده پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، مقیاس سبک دلبستگی بزرگساالن و پرسشنامه مثلث
تجزیه و تحلیل شدند. AMOSافزار ق نرمآوري شده از طریجمع

هاي دلبستگی اضطرابی و اجتنابی موجب کاهش و سبک دلبستگی ایمـن  نتایج حاصل از پژوهش، نشان داد که سبکها:یافته
هـاي دلبسـتگی اضـطرابی و اجتنـابی موجـب افـزایش       گردد، همچنین سبکموجب افزایش رضایت زناشویی در زوجین می

اي منفی و معنادار دارد. نتایج بررسی ارتباطات سازي نیز با رضایت زناشویی رابطهجین گردیده و مثلثسازي در زومثلث
هاي دلبستگی اجتنابی و اضـطرابی  سازي نزدیکان در رابطه بین سبکنقش میانجی مثلثغیرمستقیم نیز حاکی از آن بود که 

ک دلبستگی ایمن با رضـایت زناشـویی بایـد گفـت هـیچ کـدام از       باشد. اما در رابطه بین سببا رضایت زناشویی معنادار می
سازي فرزندان و نزدیکان نقش میانجی نداشتند. متغیرهاي مثلث

سازي با دیگـران نیـز   بینی است و مثلثهاي دلبستگی ایشان قابل پیشرضایت زناشویی زوجین از طریق سبکگیري:نتیجه
هـا و مـداخالت الزم در ایـن زمینـه     د، لذا با توجه به این عوامل و انجام آمـوزش تاثیر قرار دهتواند این رابطه را تحتمی
توان رضایت زناشویی افراد را تا حد زیادي افزایش داد. می
سازي، زوجینهاي دلبستگی، مثلثرضایت زناشویی، سبککلیدي:ه هايواژ
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39و همکاران سپیده بشیرگنبدي...آزمون مدل علی رضایت زناشویی

انجام این تحقیقات یافتن عوامل مرتبط با دوام زندگی 
مشــترك بــوده اســت، بــر اســاس مطالعــات مــذکور  

تــرین و پایــدارترین عامــل ، قــوي1رضــایت زناشــویی
ویی اسـت  کیفیت و ثبـات رابطـه زناشـ   ه کنندبینیپیش

تواند از عوامـل مختلـف اثـر    ). رضایت زناشویی می3(
پذیرد. برخی از مهمترین آنها خصوصـیات شخصـیت،   

هاي ارتباطی، تجربی، بازخوردي و انگیزشی فـرد  سبک
). سـازمان  4اند (هستند که طی زمان ثابت فرض شده

، خانواده را به عنـوان عامـل اجتمـاعی    2جهانی بهداشت
المت و بهزیسـتی معرفـی کـرده    اولیه در افـزایش سـ  

است و یکی از عواملی که سبب فروپاشـی یـا تضـعیف    
ــانون خــانواده مــی ــط زناشــویی ناســالم  ک شــود رواب

باشد. رضایت از زندگی زناشویی نـه تنهـا موجـب    می
تر زندگی کنند تر و سالمشود افراد شادتر، بانشاطمی

هاي اي در سالمت والدین، تربیت نسلبلکه سهم عمده
ــدگی دارد (  ــدي و دوام زن ــدگی  5بع ــایت از زن ). رض

ــوب    ــانواده محس ــایت از خ ــه رض ــه منزل ــویی ب زناش
شود و رضـایت از خـانواده بـه مفهـوم رضـایت از      می

زندگی بوده و در نتیجه موجب تسهیل در امر رشد و 
هاي مادي و معنوي جامعه خواهد بود تعالی و پیشرفت

در مـورد  هاي نظري متعـددي ). به طور کلی مدل6(
رضایت زناشویی زوجین و عوامل موثر بـر آن وجـود   

اسـاس نقـش   دارد. رویکرد پژوهش حاضر بیشـتر بـر  
گـــرفتن نقـــش بـــا در نظر3هـــاي دلبســـتگیســـبک

به عنوان متغیر میانجی اسـت.  دلبسـتگی   4سازيمثلث
-یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت

اجتنـابی،  مراقبت و آرامش است و شـامل سـه سـبک    
). بـه بیـان مورگـان و    7باشـد ( اضطرابی و ایمـن مـی  

) درك رضایت از روابط عاشقانه، بـدون  1999(5شاور
هـاي دلبسـتگی بـر رضـایت     در نظر گرفتن تاثیر سبک

باشـد. بــر اســاس نظریــه  پــذیر نمــیزناشـویی امکــان 

1 Marital Satisfaction
2 World Health Organization (WHO)
3 Attachment Styles
4 Triangulation
5 Morgan & Shaver

دلبستگی فعالیت سیستم دلبسـتگی محـدود بـه دوران    
زنـدگی و پیونـدهاي   کودکی نبوده و در تمـام طـول  

هــا، ازدواج، روابــط  عــاطفی دیگــر چــون دوســتی   
مانـد و انسـانها در   خویشاوندي و غیره فعال باقی مـی 

هیچ سنی به طور کامل از احسـاس اعتمـاد نسـبت بـه     
). بـر اسـاس ایـن    8افراد مهـم زنـدگی آزاد نیسـتند (   

آن دسـته  6نظریه، بزرگسـاالن داراي دلبسـتگی ایمـن   
ک حس مثبـت نسـبت بـه خـود و     افرادي هستند که ی

ــد (  ــران دارن ــی از دیگ ــاالن 9درك مثبت ــن بزرگس ). ای
گرایش بـه داشـتن دیـدگاههاي مثبـت از خودشـان و      
همسرشان دارند، این افراد هم با تعلق و هم با استقالل 

ــی  ــی م ــاس راحت ــد (احس ــبک 10کنن ــراد داراي س ). اف
-1شـوند:  بـه دو دسـته تقسـیم مـی    7دلبستگی ناایمن

افراد داراي دلبستگی -82داراي دلبستگی اجتنابیافراد 
. بزرگساالن داراي سـبک دلبسـتگی اجتنـابی،    9اضطرابی

بیننـد و افـراد   خودشان را به صورت خودبسـنده مـی  
کنند و ادعـا  داراي این سبک، آسیب پذیري را انکار می

کنند که نیازي به روابط نزدیک ندارند و تمایل بـه  می
)، پژوهش نشان داده که 11رند (اجتناب از صمیمیت دا
شـان  گـذاري در روابـط رمانتیـک   آنان بـراي سـرمایه  

ترین سطح رضـایت را دارا  تردید دارند، بنابراین پایین
ــتند ( ــتگی  12هسـ ــبک دلبسـ ــاالن داراي سـ ). بزرگسـ

اضطرابی گرایش به داشـتن دیـدگاه کمتـر مثبتـی در     
مورد خودشـان دارنـد. آنهـا اغلـب در مـورد ارزش      

به عنوان یک همسر شک دارند و خودشان را خودشان
کننـد  گري همسرشان سرزنش مـی براي فقدان پاسخ

). الجرم سـبک دلبسـتگی یکـی از عوامـل شخصـی      10(
اثرگذار بر رضایت زناشویی و کم و کیـف آن خواهـد   
بود. چرا که سبک دلبستگی نقطه شروع نظام ارتبـاطی  

آیندهاي زوجین بوده و پایه و اساس سایر الگوها و فر
). از 13شـود ( مانند صمیمیت و ارتبـاط محسـوب مـی   

سوي دیگر گاه ارتباط نامناسب زوجین و عدم رضایت 

6 Ainsworth
7 Insecure Attachment
8 Avoidant Attachment
9 Anxiety Attachment
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سـازي در  آنها از ایـن رابطـه منجـر بـه ایجـاد مثلـث      
خانواده بـه معنـاي کشـیدن فـرد سـومی بـه رابطـه،        

تواند رضایت زناشـویی  ). ایجاد مثلث می14گردد (می
تواننـد  ). یک زوج سالم می15را تحت تاثیر قرار دهد (

شان با یکدیگر همه مسائل و احساسات شخصیه دربار
دهنـد  صحبت کنند اما زوجهایی که مثلثی را تشکیل می

شـان  وجود هرگونه اخـتالف در رابطـه  ه معموالً دربار
انکار شدیدي کرده و بین آنها صمیمیت وجود نـدارد  

التی از سوي دیگر گاه در روابـط زناشـویی مشـک   )،16(
شود که زوجین براي حل آنها به مثلث سازي میایجاد

سازي الگـوي رایـج در روابـط    ). مثلث17پردازند (می
انسانی و غیرانسانی است. گالیه کردن از همسـر نـزد   
یک دوست، گفتگوي همکارانه درباره ي نواقص رئیس 
و کمک گرفتن از فرزندان براي حـل مشـکل یکـدیگر    

سازي یـک  مثلث). 15زي است (یی از مثلث ساهانمونه
هـا از فـرد سـومی    یکـی از زوج فرایند است که در آن

خواهد که در رابطه او با همسرش مداخله کرده و میِ
از او در مقابل همسرش حمایت کند. درنتیجـه باعـث   

توانـد،  کاهش تنش بین زن و شوهر شود. این فرد می
). 18(یک دوست، یک خویشاوند یا فرزنـد زوج باشـد  

ها بـه مشـکالت   ترین مثلثدر دعواهاي زناشویی، رایج
فامیلی، روابط نامشروع و یـا مشـکالت کـودك منجـر     

شوند، زیـرا  ها یافت میها در بین نسلشود. مثلثمی
ــه دعواهــاي   ــراي کشــیده شــدن ب ــا فرزنــد ب والــد ی

پذیرترین فرد دم دست است زناشویی، معموالً آسیب
ـ  ). 19( )، بلکـه  15اط زناشـویی ( ایجاد مثلث نه تنهـا ارتب

)، 16فرزنـدي ( -دیگر ابعاد، مثـل کـاهش رابطـه والـد    

) و جلوگیري از رشد فرزندان 18افسردگی فرزندان (
) بیـان  1968(1لـی یهدهد. می) را تحت تاثیر قرار20(

هـایی بـین سـطوح مختلـف     کند کـه وقتـی ائـتالف   می
مراتب به وجود آید، سازمان دچار مشکل است. سلسله
ها براي مقابله با مشکالت و اختالفـات  گاهی زوجعدم آ

هاي غیرمنطقی اطرافیان باعث نارضـایتی  و گاه دخالت
شـود و اگـر زن و شـوهر یـاد نگیرنـد کـه       بیشتر مـی 

مشکالت خود را حل کنند، دیر یا زود رابطه به سردي 
به ). 21کند (گراید و احتمال طالق افزایش پیدا میمی

ـ    ه شـواهد پژوهشـی، بـه نظـر     این ترتیب، بـا توجـه ب
تواند کمک شـایانی  میرسد که بررسی این عواملمی

به روابـط زوجـین کـرده و نهایتـاً در رضـایت آنهـا از       
رابطه زناشویی خود نقـش داشـته باشـد همچنـین بـا      
توجه بـه مطالـب مطـرح شـده در سـطور قبـل ایـن        

هـاي دلبسـتگی بـه طـور     احتمال وجود دارد که سـبک 
سازي انجام گرفته توسط طریق مثلثغیرمستقیم و از 
هـا نقـش مـؤثري    بینـی رضـایت زوج  زوجین در پـیش 

.)1داشته باشند (شکل 
پژوهش حاضر به دنبـال بررسـی ایـن سـوال     رو ایناز

است که آیا بر اساس سبکهاي دلبسـتگی و بـه واسـطه    
توان رضـایت زناشـویی را در زوجـین    سازي، میمثلث
هـاي حاصـل از   است یافتهبینی کرد یا خیر؟  امید پیش

اي براي دیگر مطالعات باشد.این مطالعه به عنوان پایه

1 Haley

مدل فرضی پژوهش.1شکل 
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کارروش 
روش پژوهش حاضر همبستگی از نـوع تحلیـل مسـیر    

. تحلیل مسیر که نخسـتین بـار بـه وسـیله سـوول      بود
) تدوین و توسعه یافت، اساساً با برآورد 1934(1رایت

رتباطات بین متغیرها و کاربرد ایـن برآوردهـا   مقدار ا
به منظور به دسـت آوردن اطالعـاتی دربـاره روابـط     

باشـد. در حقیقـت،   اي از متغیرها میعلی بین مجموعه
کاربرد رگرسیون چنـدمتغیري، در ارتبـاط بـا تـدوین     

تـرین راه بـراي   ). سـاده 22هاي علی اسـت ( بارز مدل
معمـولی اسـت.   محاسبه آنها، کاربرد روش رگرسیون

یابـد و بـه   روابط بین متغیرها در یک جهت جریان می
شـود.  عنوان مسیرهاي متمایزي در نظـر گرفتـه مـی   

مفاهیم عمده تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق 
هـاي  ویژگی عمده آن یعنی نمودار مسـیر کـه پیونـد   

سـازد، تبیـین   علی احتمالی بین متغیرهـا را آشـکار مـی   
ش حاضر به منظـور بررسـی مـدل    شود. در پژوهمی

پیشنهادي، از روش آماري تحلیل مسیر استفاده شد.
جامعه، نمونه و روش نمونه گیري

جامعه مورد پژوهش کلیه افراد متاهل دانشگاه علـوم  
پزشکی تهران اعم از کارکنـان و دانشـجویان در تمـام    

نفـر  260براي افزایش اعتبار پژوهش ها بود. دانشکده
گیري در دسترس انتخاب گردیدنـد و  نهبه شیوه نمو

به ابزار پژوهش پاسخ دادنـد. شـرط ورود بـه نمونـه     
مـاه از  6آماري ازدواج اول افـراد و گذشـت حـداقل    

آغاز زندگی مشترك بود. از دیگر معیارهاي ورود بـه  
در پژوهش عدم سابقه بیماري و سالمت افـراد بـود.   

ن آنهـا،  آوري گردید. از بیپرسشنامه جمع254نهایت 
وضـعیت سـنی   نفـر مـرد بودنـد.    103نفر زن و 151

کننـده در پـژوهش برمبنـاي سـال     هاي شرکتنمونه
نفــر 31سـال  30منــه سـنی زیــر  نشـان داد کـه در دا  

ــا 30)، 5/15%( ــا 40)، %5/33نفــر (67ســال 40ت 50ت
) در %7نفـر ( 14سـال  50) و بـاالي  %44نفر (88سال 

1 Swell Wright

استفاده شده در این ابزارهاي پژوهش حضور داشتند.
پژوهش عبارت بودند از:

اولسون، فورتیر :2پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ-
) از ایـن پرسشـنامه بـراي بررسـی     1989(3و درانکمن

گـذاري ایـن   رضایت زناشویی استفاده نمودنـد، نمـره  
اي از کـامالً  درجهصورت طیف لیکرتی پنجپرسشنامه به

. در پـژوهش اولسـون و   موافقم تا کامالً مخالفم اسـت 
) ضــریب آلفــاي کرونبــاخ بـــراي    1989همکــاران ( 
هـاي تحریـف آرمـانی، رضـایت دو نفـري،      زیرمقیاس

مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مـدیریت مـالی،   
هـاي اوقـات فراغـت، رابطـه جنسـی، ازدواج و      فعالیت

هاي مساوات طلبانه فرزندان، خانواده و دوستان، نقش
، 73/0، 81/0، 90/0ترتیـب  بـه و جهت گیري مـذهبی 

و 71/0، 72/0، 77/0، 48/0، 76/0، 74/0، 75/0، 68/0
) براي 1373). سلیمانیان (23شده است (گزارش73/0

تعیین روایی و اعتبـار ایـن پرسشـنامه پـس از ترجمـه،      
را بــه رؤیــت متخصصــان رســانید، بــدین ســؤاالت آن

. ترتیب روایی محتوایی آن مـورد تأییـد قـرار گرفـت    
سؤالی بـا اسـتفاده از   47همچنین ضریب اعتبار نسخه 

ضریب آلفاي کرونباخ محاسـبه گردیـد کـه برابـر بـا      
دهنده اعتبار بـاالي ایـن پرسشـنامه    بود و نشان95/0

). در پـژوهش حاضـر میـزان ضـریب آلفـاي      24بود (
بود. 70/0کرونباخ این پرسشنامه برابر با 

ایـن  : )AAS(4مقیاس سبک دلبسـتگی بزرگسـاالن  -
ــا اســتفاده از مــواد آزمــون  زن و شــیور هــامقیــاس ب

) ساخته شده است. ایـن  1385) توسط بشارت (1987(
ســوالی اســت و ســه ســبک 15مقیــاس یــک آزمــون 

5دلبسـتگی ایمـن، اجتنـابی و دوسـوگرا را در مقیــاس     
ــا 1درجــه اي لیکــرت ( ــاد)5= خیلــی کــم ت = خیلــی زی

باشد. ضـرایب  میسوال5سنجد. هر مقیاس داراي می
نفــري از 300اي یــک نمونـه  هـ همبسـتگی بـین نمــره  

ها در دو نوبت با فاصـله چهـار هفتـه بـراي     آزمودنی

2 ENRICH Marital Satisfaction
3 Olson, Fournier & Druckman
4 Adult Attachment Scale
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سنجش بازآزمایی محاسبه شد. این ضرایب در مـورد  
تنابی و دوسوگرا براي کـل  هاي دلبستگی ایمن، اجسبک

محاسبه شد 84/0، 83/0، 87/0ها به ترتیب آزمودنی
ازآزمایی رضایت بخش مقیاس اسـت  که نشانه اعتبار ب

). روایی محتـوایی مقیـاس دلبسـتگی بزرگسـال بـا     25(
نفر از 15هاي هاي همبستگی بین نمرهسنجش ضریب

رفـت.  متخصصان روانشناسـی مـورد بررسـی قـرار گ    
هـاي دلبسـتگی ایمـن،    ضرایب توافق کندال براي سبک

ــه ترتیــب   ــابی و دوســوگرا ب 57/0و 61/0، 80/0اجتن
). در پـژوهش حاضـر نیـز میـزان     26آمـد ( دسـت  به

هـاي  ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي هـر یـک از سـبک     
، 79/0دلبستگی ایمن، اجتنـابی و دوسـوگرا بـه ترتیـب     

به دست آمد.64/0و 83/0
ایــن پرسشــنامه توســط ســازي: پرسشــنامه مثلــث-

) سـاخته شـد و در آن بـراي سـنجش     1388بهـزادي ( 
فاده قـرار خواهـد   سازي دو زیرمقیاس مورداستمثلث

گرفت که این ابزارهـا نظـر والـدین در مـورد وقـوع      
سـازي بـا   سـنجد. مثلـث  سازي در خانواده را میمثلث

ــدین از تــالش ــراي کــودك، ادراك وال هــاي همســر ب
سـؤال  13سنجد و شـامل  سازي با کودك را میمثلث

سـؤال اسـت و   7سازي با نزدیکـان شـامل   است؛ مثلث
ــه   ــرات آن ب ــوع نم ــومجم ــوع   عن ــل وق ــره ک ان نم

شود. آلفـاي  سازي با نزدیکان در نظر گرفته میمثلث
سازي بـا کـودك در پـژوهش بهـزادي     کرونباخ مثلث

دهنـده پایـایی   به دست آمد کـه نشـان  82/0) 1388(
سـازي  مناسب آن است. ضریب آلفاي کرونباخ مثلـث 

گـزارش 80/0) 1388با اطرافیان نیز توسط بهـزادي ( 
سازي با کـودك  فاي کرونباخ مثلثآل).15شده است (

سـازي بـا نزدیکـان    و مثلـث 90/0در پژوهش حاضـر  
به دست آمد.89/0

هایافته
در قالـب  1ضرایب همبستگی بین متغیرها در جـدول  

مـاتریس همبســتگی ارائــه شـده اســت. از پــنج متغیــر   
پژوهش، سه متغیر مستقل پژوهش و مثلث سـازي بـا   

بستگی در سطح (کمتر فرزندان با رضایت زناشویی هم
) و متغیر میانجی مثلث سازي بـا نزدیکـان در   01/0از 

) با رضایت زناشویی همبستگی دارد.05/0سطح (
ي تحقیق نمودارهـاي خروجـی   هابراي بررسی فرضیه

نرم افزار ایموس در حالـت ضـرایب اسـتاندارد ارائـه     
ي پــژوهش هــاشـده و ســپس بــه تاییـد و رد فرضــیه  

.ه خواهد شدرداختپ
هاي نیکویی بـرازش مـدل پیشـنهادي    شاخص2جدول 

.دهدتحقیق را نشان می

هاي توصیفی و همبستگی بین متغیرهاي پژوهششاخص. 1جدول 
Sd123456میانگینمتغیر

06/12576/171رضایت زناشویی
688/01**20/1216/4دلبستگی ایمن

035/01- 683/0**86/1267/4دلبستگی اجتنابی
605/01**- 099/0- 591/0**40/1119/4دلبستگی اضطرابی

259/01**319/0**- 040/0- 359/0**98/3994/9مثلث سازي با فرزندان
575/01**206/0**255/0**- 063/0-148/0*79/2048/5مثلث سازي با نزدیکان
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ی رضایت زناشویی. ضرایب تخمین استاندارد مدل نهای2شکل 

هاهاي برازش مدل با داده. شاخص2جدول 
وضعیتآلمقادیر ایدهمقدارModel fitهاي برازششاخص

مطلوب<X2104/1750/0خی دو
--df7درجه آزادي

مطلوب>X2/df44/23درجه آزاديخی دو/
بمطلو>RMSEA074/008/0ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب

مطلوب<GFI94/090/0نیکویی برازش
مطلوب<AGFI91/090/0نیکویی برازش تعدیل شده

مطلوب<TLI92/090/0تاکر و لوییس
مطلوب<CFI93/090/0برازش مقایسه اي
مطلوب<NFI91/090/0برازش افزایشی

تـوان بـا اسـتفاده از معیارهـایی     اعتبار یک مدل را مـی 
مـورد بررسـی   1هاي نیکویی برازشن معیارتحت عنوا

قرار داد. در بین معیارهـاي بـرازش مـدل، دو سـطح     
تحت پوشـش آمـاره کـاي اسـکویر و ریشـه میـانگین       

از جمله معیارهـایی هسـتند   2مربعات خطاي باقیمانده
گیـري بیشـتر از دیگـر    که در برازش یک مدل انـدازه 

ــد (هــا مــورد توجــه قــرار مــی شــاخص ). در 27گیرن

1 Goodness of Fit
2 Root Mean Squared Error of Approximation
(RMSEA)

سازي معادالت ساختاري و تحلیل مسـیر، شـاخص   دلم
ر، روش سـنتی بـراي ارزیـابی بـرازش کـل      ئاسکوکاي

باشد. براساس ایـن آمـاره، فـرض صـفر بـر      مدل می
هاي جامعـه آمـاري داللـت دارد.    برازش مدل با داده

شـود منجـر بـه رد    اسکویر معنادار مـی زمانی که کاي
کس فرضیات شود بنابراین در اینجا برعفرض صفر می

). در 28باشـد ( مرسوم، هـدف رد فـرض صـفر نمـی    
هاي برازش ارائه شـده اسـت.   شاخص2جدول شماره 
مقدار کاي مربـع در پـژوهش حاضـر    2مطابق جدول

اسـت و درنتجـه در سـطح کمتـر از     104/17برابر با 
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معنادار شده است بنابراین فرض صفر مبنی بـر  05/0
اما از آنجـایی کـه   شود. ها رد میبرازش مدل با داده

باشد اگر مقدار این شاخص تحت تاثیر حجم نمونه می
ــاد باشــد مــی تــوان از معنــاداري آن حجــم نمونــه زی

از تقسـیم مقـدار کـاي    همچنین). 29پوشی کرد (چشم
) مقدار کاي مربع بهنجار X1/dfمربع بر درجه آزادي (

آید. که براي برازش مناسب، برخی صاحب بدست می
ــا 1را بــین ر ایــن شــاخص نظــران، مقــدا مناســب 3ت

هـاي  مقـدار ایـن شـاخص بـراي داده    ). 27داننـد ( می
ــژوهش بیشــتر از  ــی44/2پ ــانگین باشــد.م ریشــه می

)، کـه  RMSEA(گیري باقیماندهمربعات خطاي اندازه
شـود.  به عنوان تابعی از مقدار کواریـانس تفسـیر مـی   

رود براي برازش مناسب مقدار این شاخص انتظار می
). وضــعیت ایــن شــاخص   22(باشــد 08/0کمتــر از 

)RMSEA  باشـد  مـی 074/0) در خروجی مدل برابـر
باشد. که بیانگر برازش مناسب مدل می

) و NFI(2شاخص برازش بهنجـار بنتلـر بونـت   مقدار 
ــاکر ) و شــاخصIFI(3شــاخص برازنــدگی افزایشــی ت

1 Normed Chi-Square
2 Normed Fit Index (NFI)
3 Incremental Fit Index (IFI)

) CFI(5ايشاخص برازندگی مقایسـه ) و TLI(4لوئیس
ها به باشد. هر چه این شاخصزدیک به یک میهمگی ن
سـه  ).28کتر باشد برازش مدل بهتـر اسـت (  دییک نز

هـاي  معیار دیگر براي بـرازش مـدل کـه بـه شـاخص     
7معروفند عبارتند از شـاخص برازگـی  6برازش مطلق

)GFI(8)، شــاخص برازنــدگی تعــدیل یافتــهAGFI و (
) هسـتند. مقـدار   PGFI(9شاخص برازنـدگی امسـاك  

GFI وAGFI باشـد کـه حـاکی از    می90/0بزرگتر از
بایـد  PGFIباشـد. مقـدار   برازش قابل قبول مدل می

تـایج  در نهایـت ن ).30(کمتر از دو شاخص قبلی باشند
دهنده برازش مناسـب  ها، نشانمربوط به این شاخص

ي برازندگی، ضرایب هاباشد. براساس شاخصمدل می
هش در مـدل  مسیر روابـط مسـتقیم متغیرهـاي پـژو    

پیشنهادي مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج در جـدول  
ارائه شده اند.3

4 Tucker Lewis Index (TLI)
5 Comparative Fit Index (CFI)
6 Absolute Fit Indices
7 Goodness of Fit Index
8 Adiusted Goodness of Fit Index
9 Parsimony Goodness of Fit Index

. ضرایب رگرسیون استاندار و مقادیر تی اثرات مستقیم متغیرها3جدول 
βTرابطه متغیرها

سبک دلبستگی اجتنابی
مثلث سازي با فرزندان

26/0**12/4
11/2*12/0سبک دلبستگی اضطرابی

-98/0- 011/0گی ایمنسبک دلبست
02/5**25/0سبک دلبستگی اجتنابی

سبک دلبستگی اضطرابی
مثلث سازي با نزدیکان

082/027/1
079/026/0سبک دلبستگی ایمن

مثلث سازي فرزندان

رضایت زناشویی

34/0-**34/7 -
- 79/2* -13/0مثلث سازي نزدیکان
- 84/2**-14/0سبک دلبستگی اجتنابی

- 49/5**-30/0سبک دلبستگی اضطرابی
64/8**48/0سبک دلبستگی ایمن

محاسبه شده براي T، مقدار 3با توجه به نتایج جدول
سازي با فرزندان تاثیر سبک دلبستگی اجتنابی بر مثلث

سـازي بـا   )، سبک دلبستگی اضـطرابی بـر مثلـث   12/4(
ازي س) و سبک دلبستگی ایمن بر مثلث11/2فرزندان (
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هـا  باشد که در نتیجه این یافته) می-98/0با فرزندان (
هاي دلبستگی اجتنـابی و اضـطرابی   توان گفت سبکمی

سازي با فرزنـدان  به طور مستقیم و معناداري با مثلث
محاسـبه شـده   Tمقـدار  در ارتباط هستند. همچنین،

سـازي بـا   براي تاثیر سبک دلبستگی اجتنـابی بـر مثلـث   
-)، سبک دلبستگی اضـطرابی بـر مثلـث   02/5نزدیکان (

) و سـبک دلبسـتگی ایمـن بـر     27/1سازي با نزدیکان (
باشـد کـه تنهـا در    ) مـی 26/0سازي با نزدیکان (مثلث

باشد.  مقـدار  مورد سبک دلبستگی اجتنابی معنادار می
Tسازي با فرزنـدان  شده در ارتباط بین مثلثمحاسبه

نزدیکـان و  سازي بـا )، مثلث-34/7ورضایت زناشویی (
)، سـبک دلبسـتگی اجتنـابی و    -79/2رضایت زناشویی (

) و سبک دلبستگی اضطرابی و -84/2رضایت زناشویی (
باشد که در همه مـوارد  ) می-49/5رضایت زناشویی (

ارتباطی منفی و معنادار است. در خصوص ارتباط سبک 
محاسـبه  Tدلبستگی ایمن و رضایت زناشـویی میـزان   

دهنـده  به دسـت آمـد کـه نشـان    64/8شده برابر با 
ارتباطی مثبت و معنادار است.  

ي دلبستگی و رضایت زناشـویی،  هادر رابطه بین سبک
عالوه بر اینکـه یـک رابطـه مسـتقیم وجـود دارد، یـک       

سازي سازي رابطه غیرمستقیم نیز با میانجیگري مثلث
با فرزندان و نزدیکان وجود دارد کـه از طریـق روش   

زمون قرار گرفته است. آورد بوت استراپینگ م

غیر مستقیم متغیرها در مدل اصالح شدهطنتایج بوت استراپ مربوط به رواب.4جدول 

βPمسیرها

R2

مثلث سازي با 
فرزندان

مثلث سازي با 
والدین واالدین

رضایت 
زناشویی

مثلث سازي با دلبستگی اجتنابی
رضایت زناشوییفرزندان/ نزدیکان

056/0 -01/0
08/007/051/0

05/0- 035/0دلبستگی اضطرابی

ضریب تعیین متغیر رضایت زناشـویی  4مطابق جدول
دهد کـه تمـام متغیرهـاي    میباشد که نشانمی51/0

ي دلبسـتگی و مثلـث   هـا پیش بین و میانجی یعنی سبک
ت درصــد از تغییــرات رضــای51توانــد مــیهــاســازي

بینی کنند که ایـن در  ر افراد متاهل پیشزناشویی را د
باشد. همچنین ضریب تعیین مثلث سـازي  میحد قوي

باشد که در حد ضعیف میدرصد08فرزندان برابر با 
ــث  ــین مثل ــریب تعی ــدین و ض ــازي وال ــد7/0س درص

شـود در  مـی مشـاهده 4باشد. چنان چه در جدول می
یی رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضـایت زناشـو  

01/0اثر غیر مستقیم مثلث سازي فرزندان  در سطح 
توان گفت که ایـن متغیـر   باشد بنابرین میمعنادار می

در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی رضایت زناشـویی  
کنـد. همچنـین نقـش میـانجی     مـی نقش میـانجی ایفـا  

ي دلبسـتگی  هاسازي نزدیکان در رابطه بین سبکمثلث
معنـادار 05/0یی در سـطح  اضطرابی با رضایت زناشو

باشد. اما در رابطـه بـین سـبک دلبسـتگی ایمـن بـا       می
د گفـت هـیچ کـدام از متغیرهـاي     رضایت زناشویی بای

سازي فرزندان و نزدیکان نقش میانجی نداشتند.مثلث

بحث  
ــا رضــایت ادبیــات پژوهشــی گســترده اي در رابطــه ب

هاي زناشویی وجود دارد و همچنین در رابطه با سبک
هاي متنـوعی صـورت   سازي پژوهشدلبستگی و مثلث

گرفته است. اما مطالعات چندانی در رابطه با بررسـی  
این متغیرهـا بـا یکـدیگر و خصوصـاً بررسـی آنهـا بـه        
صورت یک مـدل بـا در نظـر گـرفتن نقـش میـانجی       
صورت نگرفتـه اسـت. برقـراري رابطـه بـین مطالـب       

عالوه مذکور و انجام مداخالت آموزشی در این زمینه
تواند گامی کردن ادبیات پژوهش موجود میتربر غنی

در جهت بهبود زندگی و افزایش رضایت زناشویی در 
فـرد متاهـل   254در این مطالعه تعـداد  زوجین باشد. 

دانشگاه علوم پزشکی تهران به سه پرسشنامه رضـایت  
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سـازي پاسـخ دادنـد.    زناشویی، سبک دلبستگی و مثلث
هــاي نشــان داد کــه ســبکنتــایج حاصــل از پــژوهش،

دلبستگی و رضایت زناشویی با هم در ارتبـاط هسـتند،   
هــاي دلبســتگی اضــطرابی و بــدین صــورت کــه ســبک

اجتنابی موجب کاهش و سبک دلبسـتگی ایمـن موجـب    
ــی   ــین م ــویی در زوج ــایت زناش ــزایش رض ــردد، اف گ

هاي دلبستگی اضطرابی و اجتنابی موجب همچنین سبک
سـازي  جین گردیده و مثلثسازي در زوافزایش مثلث

اي منفی و معنـادار دارد.  نیز با رضایت زناشویی رابطه
نتایج بررسی ارتباطات غیرمستقیم نیز حاکی از آن بود 

ــین ســبککــه  هــاي دلبســتگی و رضــایت در رابطــه ب
زناشویی، عالوه بر اینکه روابط مسـتقیمی وجـود دارد،   

زي سـا یک رابطه غیرمستقیم نیز با میـانجیگري مثلـث  
سـازي بـا فرزنـدان و نزدیکـان وجـود دارد. در واقـع       

سازي نزدیکان در نقش میانجی مثلثکه مشخص شد 
هاي دلبسـتگی اجتنـابی و اضـطرابی بـا     رابطه بین سبک

باشد. امـا در رابطـه بـین    رضایت زناشویی معنادار می
سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی باید گفت هیچ 

ازي فرزنـدان و نزدیکـان   سـ کدام از متغیرهاي مثلـث 
نقش میانجی نداشتند. با توجـه بـه اینکـه در خصـوص     
موضوع موردبحث و بررسی متغیر میانجی در ارتباط 
بین رضایت زناشـویی و سـبکهاي دلبسـتگی پژوهشـی     
ــرآن   ــالش را ب ــه اســت پژوهشــگران ت صــورت نگرفت

اند تا نتایج مطالعات مشابه را یادآور شـوند. در  داشته
هـاي پـژوهش حاضـر در خصـوص     یافتـه همین راستا 

ــا ارتبــاط ســبک هــاي دلبســتگی و رضــایت زناشــویی ب
)، 32)، بیرانونــد و همکــاران (31(1رمسهــامطالعــات

) 34) و بیرامـی و همکـاران (  33تیمورپور و همکـاران ( 
) نشـان  33کنـد.  تیمورپـور و همکـاران (   مطابقت مـی 

یی دلبستگی ایمن با رضایت زناشـو دادند که بین سبک
رابطه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد. در تبیـین ایـن      
یافته توجه به این نکته ضروري است کـه افـراد داراي   
سبک دلبستگی ایمن به دلیل احسـاس ایمنـی بـاالتر در    
رابطه و احساس امنیت روانی بیشتر، رضایت زناشـویی  

1 Harms

کننـد امـا افـراد داراي سـبک     بیشتري را نیز تجربه می
ه دلیل آشـفتگی در سـبک دلبسـتگی    دلبستگی ناایمن، ب

هـاي عـاطفی و صـمیمیت    خود، نیـاز شـدید بـه جنبـه    
هیجانی دارنـد و تـرس دائـم از طردشـدن از سـوي      
شریک زندگی آنها، مکرراً شایستگی و توانـایی انطبـاق   

تاثیر قرار داده و باعث عملکرد خانوادگی آنها را تحت
ک گردد. همچنین افـراد بـا سـب   نارضایتی زناشویی می

ــرس از    ــود ت ــط خ ــوالً در رواب ــاایمن معم ــتگی ن دلبس
طردشدن دارند و غالباً تمایلی بـه نزدیـک شـدن بـه     
ــه    ــل ب ــد کــه طــرف مقاب ــد و نگرانن دیگــران را ندارن
احساسات آنهـا پاسـخ ندهـد و همـین امـر منجـر بـه        

گـردد. بـه عبـارت دیگـر     سردي و دوري رابطـه مـی  
لبستگی هاي رفتاري و شخصیتی افراد با سبک دویژگی

). 35گـذارد ( ناایمن بر روابط زناشویی تاثیر منفی مـی 
افــراد بــا ســبک دلبســتگی نــاایمن بــه دلیلــی احســاس 

ی و همچنین چسـبندگی و  ماضطراب و طردشدگی دائ
وفـایی از  دلبستگی شدید و احسـاس خطـر دائمـی بـی    

جانب همسر، بیش از حد براي همسـر خـود از لحـاظ    
ــا کنتــرل و کنشــناختی مشــکل ایجــاد مــیروان نــد و ب

چسبندگی دائمی به او، آزادي طـرف مقابـل را سـلب    
هـاي همسـر   کنند. تحمل این نوع رفتـار و ویژگـی  می

داراي سبک دلبستگی ناایمن براي طرف مقابل، مشـکل  
ایجــاد کــرده و در درازمــدت باعــث ســردي روابــط 

آورد. گردد و کیفیت رضایت زناشویی را پایین میمی
فت بزرگساالن ایمن، همسرانی را توان گبطورکلی می

انـد  کنند که تاریخچه دلبستگی ایمن داشـته انتخاب می
ها سودمندتر هاي آنها براي عدم توافقحلبنابراین راه

تـر  بخشبوده و روابط و زندگی زناشویی آنها رضایت
سـازي  ). در خصوص ارتباط مثلـث 31و پایدارتر است (

ر بـا مطالعـات   با رضایت زناشویی یافته پژوهش حاضـ 
). یـک عامـل درونـی    16-18باشـد ( مختلف همسو می

ها براي حل جفرایندهاي خانوادگی، توانایی زومهم در
شناسان، خودشان است. جامعهه مشکالت در داخل رابط

دوگانه در برابر استرس ه اند که رابطاغلب بیان کرده
دوگانه با ورود ه دوام است. پایداري رابطو تعارض کم
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کننـده در  شـود. عامـل تعیـین   سوم حاصل مـی شخص 
روشـدن بـا   دخالت نفر سوم ناتوانی زوج بـراي روبـه  

کردن بر استرس یـا توانـایی ضـعیف آنهـا     آسیب، غلبه
تواننـد  ). یک زوج سـالم مـی  20براي حل مساله است (

شان با یکدیگر مسائل و احساسات شخصیه همه دربار
ـ   ه کننـد.  صحبت کنند بدون آن که اضـطرابی را تجرب

ه دهند، معمـوالً دربـار  هایی که مثلثی را شکل میزوج
وجود هرگونه اختالف و ناسـازگاري واقعـی در داخـل    

کننـد، بـین آنهـا نزدیکـی     شان انکار شدیدي میرابطه
بدون هیچگونه گرمی و صمیمیت وجود دارد، نزدیکی 
دروغین. وقتی که یک دختر یا پسر به عنـوان واسـطه   

توان گفت که مرز بین شود، مین میوالدیه وارد رابط
شود و یک مرز ضعیف نسلی والدین و فرزند نقض می

گیـرد. ایـن گونـه    نسلی شـکل مـی  پاشیده بینو از هم
شود که والدین به جاي اتکا، اعتمـاد و  مرزها باعث می

). والـدین  16کمک از همسر به فرزندان روي آورند (
ها پشت تـالش  ظاهراً با هم هماهنگی دارند و مشکل آن

براي فرزند دشوارشان گم شده اسـت. نـاراحتی آنهـا    
حاصل و تحلیل رفـتن  بیشتر احساس پوچی از کاري بی

عاطفی است. ممکـن اسـت احسـاس کننـد کـه رابطـه       
آن ه کننـد دربـار  مرده است اما، هیچکدام جرات نمی

صحبت و حتی هوشیارانه فکـر کننـد. درگیرشـدن در    
اطـف آنهـا، اجتنـاب از    چنین مثلثی باعـث سـرکوب عو  

نیازهاي ارضا نشده و نفـی احسـاس دوري از یکـدیگر    
است. با توجه به فرهنـگ حـاکم در ازدواج در کشـور،    

کنـد و  خانواده هنوز نقش مهمی در این زمینه ایفا مـی 
اصلی ه افراد پس از ازدواج، ارتباط نیرومندي با خانواد

ز خود دارند. وجـود ایـن ارتبـاط اگرچـه در بسـیاري ا     
کننده است ولی این امکـان نیـز   مواقع براي زوج کمک

زوجی ه وجود دارد که در هنگام بروز تعارض در رابط
آمیز کند ها اطرافیان را وارد رابطه تعارضیکی از زوج

و امکان ایجاد مثلث را فراهم سازد. چنـین وضـعیتی بـا    
هـا زن و شـوهر   تواند مدتهاي آن میتمام اضطراب

ی با خارج شدن فرد سوم از ایـن رابطـه   دارد ولرا نگه
مشکالت و معضالت زوجین دوباره خودنمـایی خواهـد   

کردن یـک نفـر   توان گفت وارد)، در واقع می17کرد (
سوم به رابطه زناشویی (فرزند یـا نزدیکـان) موجـب    

شود که زوجین نتوانند به طور مشخص به مشـکل  می
د بخشـند،  خود پرداخته و ارتباط خود را با یکدیگر بهبو

آنها تمام تالش خود را معطوف بـه کـودك و یـا فـرد     
سومی کرده و مشکالت ارتباطی و احساسی خود را در 

ایـن موضـوع موجـب    ،دهنـد اولویت بعدي قـرار مـی  
شود تا مشکالت و تعارضات حل نشده باقی بماند و می

در نتیجه نه تنها در درازمدت در رابطه زوجـین هـیچ   
بلکه بـا خـروج نفـر سـوم از     گرددبهبودي حاصل نمی

رابطه مشکالت با قدرت و شدت بیشتري خود را نشان 
هاي حاصل از بررسـی  خواهند داد. به این ترتیب یافته

سازي به عنوان متغیـر میـانجی در ارتبـاط    نقش مثلث
هاي دلبستگی و رضایت زناشویی نیز قابـل تبیـین   سبک

است. 

گیرينتیجه
تـوان چنـین نتیجـه    مـی به طور کلی از پژوهش حاضر 
هـاي دلبسـتگی نـاایمن    گرفت کـه افـراد داراي سـبک   

هاي رفتاري و شخصیتی خود به هنگام براساس ویژگی
سازي با دیگران (فرزندان، نزدیکان) تعارضات به مثلث

تـاثیر  پردازند که این امر رابطه زوجی آنها را تحتمی
گردد. قرار داده و موجب کاهش رضایت زناشویی می

ا اگرچـه قضـاوت قـاطع و نهـایی در ایـن خصـوص،       لذ
هـایی در گسـتره اجتمـاعی و    نیازمند انجـام پـژوهش  

هـاي  شناختی وسـیع و متنـوع اسـت ولـیکن یافتـه     روان
تواند سرآغازي براي انجام تحقیقات بعـدي  میحاصل

هاي دلبستگی در زمینه ارتباط رضایت زناشویی با سبک
ــین باشــــد. از جمو مثلــــث ــه ســــازي در زوجــ لــ
توان گفـت کـه از آن   هاي این پژوهش میمحدودیت

جایی که در مطالعه حاضر نمونه مورد پژوهش تنها از 
دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شده است لذا باید 

ها به کل جامعه ایـران جانـب احتیـاط را    در تعمیم یافته
هاي شود در پژوهشرعایت کرد، بنابراین پیشنهاد می

از جوامع مختلف ایـران انجـام شـود،    گیريآتی نمونه
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هاي مربـوط بـه   همچنین محدودیت ابزار و سوگیري
.پژوهش باشدهاي این تواند از محدودیتآن نیز می
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