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بستگی داری باالتر از افراد با سبک دلبا سبک دلبستگی ایمن به طور معنی : رضایت زناشویی در افراد1فرضیه 

 اضطرابی و اجتنابی است. 

 ارائه شده اند.   1های توصیفی مربوط به سه سبک دلبستگی در میزان رضایت زناشویی در جدول قبل از بررسی این فرضیه شاخص

 های دلبستگی در رضایت زناشویی توصیفی سبکهای : شاخص1جدول 

 نوع دلبستگی تعداد   میانگین   انحراف معیار   خطای معیار میانگین  

38/1  83/13  83/195  ایمن  101 

20/2  35/17  18/157  اضطرابی  62 

55/2  30/17  31/164  46 
 اجتنابی 

65/1  87/23  43/177  209 
 کل 

 

گنی یا یکسان مراهه برای بررسی این فرضیه استفاده شد. قبل ارائه نتایج مربوط به این آزمون، الزم است هاز آزمون تحلیل واریانس یک 

که  دهدنبودن این آزمون نشان می دارمعنیها را مورد بررسی قرار دهیم. برای این  منظور از آزمون لون استفاده شد. بودن واریانس داده

توان از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی این فرضیه استفاده بنابراین می (. =P=  65/1Leven,1/0باشد )واریانس داده یکسان می

 اند. وط به آزمون این فرضیه گزارش شدهنتایج مرب 2نمود. در جدول 
 

 : نتایج تحلیل واریانس یک راهه جهت مقایسه رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی 2جدول

 مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Fمقدار سطح  معنی داری

 48/67527 بین گروهی  2 33763/74  

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

 73/118478 مجموع  208   

 

اند ابی بودهاجتنهای دلبستگی ایمن، اضطرابی و سه گروه از افرادی که دارای سبک شود، تفاوت بینمشاهده می 2همانطور که در جدول 

وجود  داریهای دلبستگی مختلف تفاوت معنییعنی حداقل بین دو گروه از سبک(. >001/0Pدار است )در میزان رضایت زناشویی معنی

استفاده شده  مون توکی()آزهای تعقیبی دار وجود دارد، از آزمونمعنیها تفاوت رای آن که مشخص شود در کدام گروهدارد. حال ب

 ارائه گردیده است.  3است، که نتایج آن مطابق جدول 
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 های دلبستگی در رضایت زناشویی با توجه به سبک: آزمون توکی 3جدول 

 گروهها  تفاوت میانگین ها خطای استاندارد سطح معنی داری

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

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

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

  

( >001/0P) های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی در سطحسبک دلبستگی ایمن با میانگین سبکتفاوت میانگین بین  3با توجه به جدول 

بک دلبستگی ایمن به با س باشد. یعنی میانگین رضایت زناشویی افرادمیفاوت به نفع سبک دلبستگی ایمن باشد، که این تدار میمعنی

ه سبک دلبستگی چنین میانگین افرادی کداری باالتر از میانگین افرادی است که سبک دلبستگی اضطرابی یا اجتنابی  دارند. همطور معنی

فرضیه  3(. بنا براین با توجه به جدول >05/0Pاضطرابی دارند )داری باالتر از کسانی است که سبک دلبستگی ه طور معنیاجتنابی دارند ب

افرادی  داری رضایت زناشویی بیشتری نسبت بهک دلبستگی ایمن دارند به طور معنیشود، یعنی افرادی که سباول پژوهش تایید می

 دارند که سبک دلبستگی شان اجتنابی یا اضطرابی است. 

 یت زناشویی در زنان و مردان متفاوت است. میزان تمایز یافتگی و رضا :2فرضیه 

های تمایز ها نشان داد که واریانسمون لون جهت بررسی همگنی واریانساستفاده شد. نتایج آز tجهت بررسی این فرضیه از آزمون 

با فرض  tباشد، بنابراین نتایج آزمون یکسان می (.=P=  1/0Leven,75/0(. و رضایت زناشویی )=P=  83/1Leven,2/0یافتگی)

 اند.ارائه شده 4ها در جدول برابری واریانس

   یافتگی در رضایت زناشویی و تمایز نجهت مقایسه میانگین زنان و مردا t: نتایج آزمون 4جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین انحراف معیار تفاوت میانگین نتیجه آزمون اندازه اثر

584/0  
t (207) = 21/4  

001/0>  

4/13  23/22  65/183  مردان 112 
 رضایت زناشویی

 78/23  25/170  زنان 97 

263/0  
t (207) = 90/1  

= 059/0  

37/6  68/22  62/179  مردان 112 
یافتگیتمایز   

 88/25  25/173  زنان 97 

 

 

(، >001/0Pباشد )از میانگین زنان در این متغیر میداری بیشتر در رضایت زناشویی به طور معنی مردانمیانگین  4با توجه به جدول 

چنین با هم دار وجود دارد.شود که بین زنان و مردان از لحاظ میزان رضایت زناشویی تفاوت معنیبراین این بخش از فرضیه تأیید میبنا

یعنی از لحاظ میزان تمایز (. =09/0Pرد )ندا داری بین میانگین تمایز یافتگی در بین مردان و زنان وجودتفاوت معنی 4جدول توجه به 

 شود. راین این بخش از فرضیه تایید نمیداری وجود ندارد. بنابتگی بین زنان و مردان تفاوت معنییاف


