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رضایت زناشویی در افراد با سبک دلبستگی ایمن به طور معناداری باالتر از افراد با سبک  :1 فرضیه

 دلبستگی اضطرابی و اجتنابی است.

رضایت زناشویی میزان  توصیفی مربوط به سه سبک دلبستگی درقبل از بررسی این فرضیه شاخص های 

  .شده اندارائه 2-4در جدول 

 در رضایت زناشویی سبکهای دلبستگی صیفیشاخص های تو: 2-4جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نوع دلبستگی

 38/1 83/13 83/195 101 ایمن

 20/2 35/17 18/157 62 اضطرابی

 55/2 30/17 31/164 46 اجتنابی

 65/1 87/23 43/177 209 کل

 

. قبل ارائه نتایج مربوط به این شد فرضیه استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی این

آزمون، الزم است همگنی یا یکسان بودن واریانس داده ها را مورد بررسی قرار دهیم. برای این  منظور از 

    که واریانس داده یکسان  می دهدآزمون نشان  معنادار نبودن ایناستفاده شد.  (Leven) آزمون لون

بنابراین می توان از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی این (.  =65/1Leven=  ،1/0Sigمی باشد )

 نتایج مربوط به آزمون این فرضیه گزارش شده اند. 3-4فرضیه استفاده نمود. در جدول   
 : نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی3-4جدول

 سطح  معنی داری ( Fمقدار ) میانگین مجذورات دیدرجه آزا مجموع مجذورات

   74/33763 2 48/67527 بین گروهی

 000/0 51/136 34/247 206 25/50951 درون گروهی

    208 73/118478 مجموع

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، تفاوت بین سه گروه از افرادی که دارای سبک های 

(، p<0.001جتنابی بوده اند در میزان رضایت زناشویی معنی دار است )دلبستگی ایمن، اضطرابی و ا

یعنی حداقل بین دو گروه از سبک های دلبستگی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. حال برای آن 

که مشخص شود در کدام گروه ها تفاوت معنی دار وجود دارد، از آزمون های تعقیبی )آزمون توکی( 

 ارائه گردیده است. 4-4نتایج آن مطابق جدول  استفاده شده است، که
 : آزمون توکی در رضایت زناشویی با توجه به سبک های دلبستگی4-4جدول 
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 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها گروهها

 000/0 54/2 65/38 دلبستگی اضطرابی دلبستگی ایمن

 000/0 80/2 52/31 دلبستگی اجتنابی دلبستگی ایمن

 05/0 06/3 13/7 دلبستگی اضطرابی دلبستگی اجتنابی

 

سبک های دلبستگی اضطرابی  میانگین با توجه به جدول فوق تفاوت میانگین بین سبک دلبستگی ایمن با

ک دلبستگی ایمن می می باشد، که این تفاوت به نفع سب ( معنی دارp<0/001)  در سطحو اجتنابی 

ک دلبستگی ایمن به طور معناداری باالتر از میانگین افراد با سب یرضایت زناشوی باشد. یعنی میانگین

انگین افرادی که سبک دلبستگی افرادی است که سبک دلبستگی اضطرابی یا اجتنابی  دارند. همچنین می

(. p<0/05ابی دارند به طور معنی داری باالتر از کسانی است که سبک دلبستگی اضطرابی دارند ) اجتن

فرضیه اول پژوهش تایید می شود، یعنی افرادی که سبک دلبستگی ایمن  4-4توجه به جدول راین با بنا ب

دارند به طور معناداری رضایت زناشویی بیشتری نسبت به افرادی دارند که سبک دلبستگی شان اجتنابی یا 

 اضطرابی است.

 .میزان تمایز یافتگی و رضایت زناشویی در زنان و مردان متفاوت است :3فرضیه 

نشان  ها استفاده شد. نتایج آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس tجهت بررسی این فرضیه از آزمون 

،  =1/0Leven( و رضایت زناشویی ) =83/1Leven=  ،2/0Sigداد که واریانس های تمایز یافتگی )

75/0Sig=  یکسان می باشد، بنابراین نتایج آزمون ،)t  ارائه  5-4ول جدبا فرض برابری واریانس ها در

 شده اند.

 و تمایزیافتگی مقایسه میانگین زنان و مردان در رضایت زناشوییجهت  tنتایج آزمون  :5-4جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی t خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 

 رضایت زناشویی

 000/0 207 21/4 10/2 23/22 65/183 112 مردان

 41/2 78/23 25/170 97 زنان

 

 تمایز یافتگی

 059/0 207 90/1 14/2 68/22 62/179 112 مردان

 63/2 88/25 25/173 97 زنان

 

به طور معنی داری بیشتر از میانگین زنان در  زناشوییمیانگین مردان در رضایت  5-4ل وبا توجه به جد

راین این بخش از فرضیه تایید که می شود که بین زنان (، ، بناب(t=4.21, P<0.001این متغیر می باشد 
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   تفاوت  د دارد. همچنین با توجه به این جدولو مردان از لحاظ میزان رضایت زناشویی تفاوت وجو

(، یعنی از (r=1.90, P<0.06معنی داری بین میانگین تمایز یافتگی در بین مردان و زنان وجود ندارد 

بخش از فرضیه  معنی داری وجود ندارد. بنابراین اینین زنان و مردان تفاوت لحاظ میزان تمایز یافتگی ب

 تایید نمی شود.

 آیا بین سبک دلبستگی افراد و میزان تمایز یافتگی آنها تفاوت معنی داری وجود دارد؟ :1سوال 

    گزارش  در سه سبک دلبستگی تمایز یافتگیمیزان شاخص های توصیفی مربوط به  6-4در جدول 

 شده اند. 

 : شاخص های توصیفی سبکهای دلبستگی در تمایزیافتگی6-4جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نوع دلبستگی

 18/2 93/21 38/181 101 ایمن

 44/3 06/27 69/169 62 اضطرابی

 51/3 78/23 69/175 46 اجتنابی

 69/1 37/24 66/176 209 کل

 

این سوال از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید. نتایج آزمون لون جهت  برای پاسخگویی به

،  =24/2Levenبررسی همگنی واریانس ها نشان داد که داده ها دارای واریانس یکسان هستند )

1/0Sig= ) نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس گزارش شده اند. 7-4. در جدول 
 : نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه میزان تمایز یافتگی بر اساس سبک های دلبستگی7-4جدول

 سطح معنی داری ( Fمقدار ) میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

   11/2651 2 21/5302 بین گروهی

 01/0 62/4 84/573 206 33/118211 درون گروهی

    208 55/123513 مجموع

 

مشاهده می شود، تفاوت بین سه گروه از افرادی که دارای سبک های  7-4ر که در جدول همانطو

(، یعنی p<0.01معنی دار است ) یافتگیدلبستگی ایمن، اضطرابی و اجتنابی بوده اند در میزان تمایز
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حداقل بین دو گروه از سبک های دلبستگی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. برای آن که مشخص 

که در کدام گروه ها تفاوت معنی دار وجود دارد، از آزمون توکی استفاده شده است، که نتایج آن  شود

 ارائه گردیده است. 8-4مطابق جدول 

 با توجه به سبک های دلبستگی میزان تمایز یافتگی: آزمون توکی در 8-4جدول 

 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین ها گروهها

 01/0 86/3 69/11 دلبستگی اضطرابی مندلبستگی ای

 38/0 26/4 69/5 دلبستگی اجتنابی دلبستگی ایمن

 40/0 66/4 99/5 دلبستگی اضطرابی دلبستگی اجتنابی

 

      دلبستگی اضطرابی در سطح سبک با توجه به جدول فوق تفاوت میانگین بین سبک دلبستگی ایمن با 

(p<0/01معنی دار می باشد، که این ت )یانگین فاوت به نفع سبک دلبستگی ایمن می باشد. یعنی م

ک دلبستگی ایمن به طور معناداری باالتر از میانگین افرادی است که سبک تمایزیافتگی افراد با سب

         اما تفاوت میانگین بین سبک دلبستگی ایمن با اجتنابی معنی دار نمی باشددلبستگی اضطرابی دارند. 

(p<0/38همچنین .)  تفاوت میانگین افراد با سبک دلبستگی اجتنابی در مقاسه یا افراد با سبک دلبستگی

 .(p<0/40اضطرابی در میزان تمایز یافتگی نیز معنی دار نمی باشد ) 

و تمایز  )وابستگی، نزدیک بودن و اضطراب( سهم جنسیت و هریک از مولفه های دلبستگی: 2سوال 

در پیش بینی رضایت زناشویی  ، گسلش عاطفی و امتزاج با دیگران() واکنش هیجانی، موقعیت منیافتگی

 چقدر است؟

 ارائه می دهیم. 9-4در جدول این سوال را متغیرهای  همبستگی ماتریسقبل از پاسخ به این سوال 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش: 9-4جدول 

ره
ما

ش
 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

         1 جنسیت 1

        1 -07/0 وابستگی 2

       1 16/0* -13/0 نزدیکی 3

      1 -04/0 -10/0 07/0 اضطراب 4

واکنش  5

 هیجانی

01/0- 09/0- 02/0 07/0 1     

    1 14/0* -09/0 22/0** -16/0 -20/0** موقعیت من 6



5 
 

گسلش  7

 عاطفی

10/0 **23/0 13/0 **22/0- 02/0- *15/0 1   

با  امتزاج 8

 دیگران

02/0- 01/0 01/0 07/0 02/0- 09/0- **19/0- 1  

رضایت  9

 زناشویی

**28/0- **21/0 *16/0 **22/0- 01/0- **57/0 **44/0 **21/0- 1 

        *p<0.05  p<0.01**  

 

با رضایت زناشویی با توجه به جدول باال، موقعیت من از مولفه های تمایزیافتگی بیشترین همبستگی را 

، (r=-0.22)، اضطراب (r=-0.28)، جنسیت (r=0.44)ز آن، گسلش عاطفی . پس ا(r=0.57)دارد  

رابطه معنی دار با متغیر  (r=0.16)، و نزدیک بودن (r=-0.21)، امتزاج با دیگران، (r=0.21)وابستگی 

 .(r=-0.004)مالک دارند. همچنین واکنش هیجانی نیز با رضایت زناشویی رابطه ندارد 

در گام اول از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.  ود برای پاسخ گویی به سوال

متغیر موقعیت من، گام دوم گسلش عاطفی، گام سوم جنسیت، گام چهارم وابستگی و گام پنجم امتزاج با 

دیگران وارد معادله شدند و معناداری خود را طی پنج گام حفظ نمودند. متغیرهای نزدیک بودن، 

 10-4کنش هیجانی چون به سطح معنی داری نرسیدند از معادله خارج شدند. در جدول اضطراب و وا

 نتایج تحلیل رگرسیون گزارش شده اند. 

 
 پیش بیناز روی متغیرهای  رضایت زناشویینتایج تحلیل رگرسیون گام به گام  :10-4جدول

 R 2R 2R∆ SE df F ∆F B Beta T متغیر پیش بین

 29/9 47/0*** 70/1 90/100 90/100*** 1،207 62/19 328/0 328/0 57/0 موقعیت من -1

 66/6 35/0*** 71/0 69/48 42/86*** 2،206 68/17 129/0 456/0 67/0 گسلش عاطفی -2

 -34/4 -22/0*** -38/10 50/20 90/69*** 3،205 90/16 049/0 506/0 71/0 جنسیت -3

 33/2 12/0* 83/0 87/4 63/45*** 4،204 74/16 012/0 517/0 72/0 وابستگی -4

 -07/2 -10/0* -48/0 27/4 26/45*** 5،203 61/16 010/0 527/0 73/0 امتزاج با دیگران -5

         *p<0.05  p<0.001*** 

 

درصد از  8/32نشان می دهند که موقعیت من  10-4نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام در جدول 

درصد،  9/4درصد، جنسیت  9/12ی کند. گسلش عاطفی واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی م

پنج  ایندرصد از تغیرات رضایت زناشویی را تبیین می کنند.  1درصد و امتزاج با دیگران  2/1وابستگی 
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درصد از تغییرات متغیر مالک را پیش بینی می کنند. نتایج آزمون تحلیل واریانس  7/52متغیر در مجموع 

ه شده اند، نشان می دهند این پنج متغیر اثر معنی داری بر رضایت زناشویی دارند.نیز که در جدول باال ارائ  

 

 


