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  9599اول آذر  ی /هفته395 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/9/8099تاریخ چاپ:  03/6/8099تاریخ پذیرش:  03/9/8091تاریخ دریافت: 

  
با  سبک دلبستگی و شادکامیبر اساس  نیزوج ییزناشو تیرضا ینیب شیپ یمناسب برا یمدل ساختار

 یعملکرد خانوادگ یرگ یانجیم

 
 فرد ای فریده دوکانه، 1ناهید کرمانی

 
 

چکیده

 یطراحباشد که توجه ویژه به عوامل مؤثر بر آن، ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر،  های کیفیت زندگی می ترین شاخص رضایت زناشویی از مهم :مقدمه
 ی بود.عملکرد خانوادگ یریگ یانجیبا م های دلبستگی و شادکامی سبکبر اساس  نیزوج ییزناشو تیرضا ینیب شیپ یمناسب برا یمدل ساختار

مراجعه کننده به مراکز مشاوره و  نیزوج یتمامشامل پژوهش  نیا یآمار ی جامعهمقطعی بود.  -تحلیلی -این مطالعه، یک تحقیق توصیفی ها: روش
ای  ی خوشهریگ روش نمونهزوج بود که به  033نمونه شامل حجم بود.  8091-99 های آموزش و پرورش شهر تهران در سال انیو مرب ایانجمن اول ییراهنما

 ییناشوز تیرضا ی نامه پرسش، McMaster یالگو یسنجش عملکرد خانواده بر مبنا ی نامه پرسشآوری اطالعات عبارت از  انتخاب شده بودند. ابزار جمع
Evaluation and nurturing relationship issues, communication and happiness (ENRICH ،)ی نامه پرسشو  مقیاس دلبستگی بزرگسال 

چند متغیری و طراحی مدل معادالت ساختاری با به کارگیری  Pearson ،Regressionها، از آزمون همبستگی  بودند. برای تجزیه و تحلیل داده Oxford یشادکام
 استفاده شد.  Lisrelافزار  نرم

دار مثبتی بر روی رضایت  (. شادکامی، ارتباط معنیP < 383/3) دارد ییزناشو تیبا رضا یشادکام نیدر ارتباط ب یدار یمعن یگر یانجیعملکرد خانواده نقش م ها: یافته

(. با افزودن نقش میانجی P > 393/3بر روی رضایت زناشویی ندارد ) داری های دلبستگی، تنها سبک دو سوگرا، ارتباط معنی (. از بین سبکP < 383/3زناشویی دارد )
 (.P < 383/3دار دارد ) عملکرد خانواده در ارتباط بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی، تنها سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی، ارتباط معنی

یزان شادکامی زوجین در کنار کیفیت عملکرد خانوادگی زوجین عاملی اثرگذار و مهم در های پژوهش، حاکی از آن است که سبک دلبستگی و م یافته گیری: نتیجه

 باشد. بهبود رضایت زناشویی زوجین می

 سبک زندگی؛ شادکامیعملکرد؛ خانواده؛  رضایت؛: وضعیت زناشویی؛ کلیدی واژگان

 
 سبک دلبستگی و شادکامیبر اساس  نیزوج ییزناشو تیرضا ینیب شیپ یمناسب برا یمدل ساختار .فریده فرد ای دوکانه ،ناهید کرمانی ارجاع:

 .781-703 (:990) 01؛ 8099اصفهان مجله دانشکده پزشکی  .یعملکرد خانوادگ یرگ یانجیبا م

 

 مقدمه

انسرانیرابطرهنیتر یواساسرنیتر بهعنوانمهمییزناشویرابطه

یتیرضرا،ییزناشوروابطیاتیهایحازجنبهیکیشدهاست.فیتوص

(.1)کننردیوتج برهمرساساحشیخویاستکههمس اندررابطه

یوجوعاطفیدرحفظتعادلدرزندگینقشمهمیی،زناشوتیرضا

تر ینعوامرددریکریازمهرم(.2)داردیوعملک دخوبدرزنردگ

رضایتزناشویی،سبکدلبستگیاست.دلبستگییکاحساسمتقابد

کننرداستوه دوط فبهعنوانمنبعمحبتب اییکدیگ عمدمی

تیسرط رضرانیانردکرهبرا ت نمرودهدییرتأ(.ب خیمطالعرا 3)

در؛داشرتندمرنیایبودکهسربکدلبسرتگینیمتعلقبهزوجییزناشو

بودکهیمتعلقبههمس انیی،زناشویتیسط نارضانیبا ت کهیحال

هرایدلبسرتگی،عالوهب سبک(.4-5)داشتندیاجتنابیسبکدلبستگ

(.6باشرد)شادکامینیزعاملیمؤث درروابطورضایتزناشوییمری

شوددکامی،مقدارارزشمثبتیاستکهیکف دب ایخودقایدمیشا

مثبرت،فقردانیدارایسهجزءاصرلیشرامدعاطفره،شادکامی(.7)

فر دیکرهازشرادکامی(.8)استمنفیورضایتاززندگییعاطفه

 پژوهشیمقاله 
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گیر یبیشت یب خورداراست،آرامشواحساسامنیتبیشت ،تصمیم

مطلوبومشارکتبیشت ،زندگیسالموپ ان ژیت ،میزانکارراحت

(.9)یداردت ودرنهایتزندگیرضایتمندانه

،شرادکامیوبیانگ آناستکهخلرقمثبرتدیگ نیزنتایجتحقیق

(.11)سهمزیادیدرتبیینرضایتمندیزناشروییداشرتهباشردتواندمی

ییزناشروتیرضاباسبکدلبستگیوشادکامیرسدکهیبهنظ منیچن

چگونهتعامردهایآنعوامدومؤلفه»اینکهاما؛ارتباطداردنیدرزوج

اگر عملکر د»ویرا«؟گذارنردیمر یترأثییزناشوتیکنندوب رضایم

یگ مط حشود،چهنقشریانجیم یبهعنوانمتغنهیزمنیدرایخانوادگ

.،چندانمشخصنیست«؟معادلهخواهدداشتنیدرا

هاییراجرعبرهروابرطرضرایتزناشروییبراسربکچهپژوهشاگ 

دلبستگیوشادکامیانجامشدهاست،امااینمطالعرا بیشرت متم کرزبر 

یدوط فهبودهاستکهتنهامنجر برهشناسراییکیفیرتروابرطدورابطه

تر یازنقرشمتغی هرایشودونگاهیکپارچرهوجرامعیمتغی هامیط فه

یکنرد.مطالعرهگ ینقشعملک دخانوادگیف اهمنمییانجیگفتهبامپیش

نیرانیروابرطبریکهبهب رسیژوهشدهدپیپژوهشنیزنشانمیپیشینه

.بر منتش نشردهاسرتپ داختهباشد،ساختاریمدلکیدرقالب هایمتغ

جهرتیمردلسراختارکییهیارادفهاپژوهشحاض ب،اساسنیهم

براسبکدلبستگیوشادکامیاساسب نیزوجییزناشوتیرضاینیبشیپ

هر یرکازسرهم.همچنرین،شدانجامعملک دخانوادهی گیانجینقشم

یعملکر دخرانوادگبانقشمیرانجییشادکامیودلبستگمتغی هایسبک

ب رسیگ دید.نیزوجییزناشوتیرضاینیبشیدرپ



 ها روش

-یفیتوصرق،یرهراواهردافتحقباتوجهبهشراخصپژوهشحاض ،

یآماریجامعهشدهبود.تیوهدایمتوال-یازنوعاکتشافیهمبستگ

م اجعهکنندهبهم اکزمشاورهونیزوجیتمامشامد،پژوهشنیدرا

د.باشرمیآموزشوپ ورششه ته انانیوم بایانجمناولییراهنما

روشزوجبررودکررهبرره211مدشررا،پررژوهشنیررحجررمنمونررهدرا

گیر یبهایندلید،ازروشنمونه.انتخابشدندیاخوشهی یگنمونه

ییآماریپژوهشدرم اکرزمشراورهایاستفادهشدکهجامعهخوشه

هایمختلفمناطقته انپ اکندهبودند؛ازاینرو،مناطقتهر انناحیه

یشرمالیغ ب،منطقهیش ق،منطقهیمنطقهدرقالبچهارخوشه

ننردگانازایرنچهراریجنوبدرنظ گ فتهشدوش کتکومنطقه

آوریاطالعا درابزارجمعخوشهبهصور تصادفیانتخابشدند.

سرررنجشعملکررر دینامرررهپ سرررشایرررنپرررژوهش،شرررامد

 ییناشررروزتیرضررراینامرررهپ سرررش،McMasterیخرررانواده

.Evaluation and nurturing relationship issues, communication and happiness

(ENRICH،)یشرادکامینامرهپ سرشوبزرگسرالدلبستگیمقیاس

Oxford.بودند

یسنجشعملکر دنامهپ سشیسنجشعملک دخانواده:نامهپ سش

باشررد.ایررنمرریگویرره53دارایMaMasterخررانوادهبرر مبنررایالگرروی

نقرش،ایفرایهایارتباط،آمیزشعراطفی،مقیاسخ دهنامه،شامدپ سش

باشرد.ایرنمریرفترارکنتر لوعاطفیهم اهیمشکد،حدکلی،عملک د

برههر یتنظیمشردهاسرتکرهایلیک تطبقهمقیاسچهارنامهدرپ سش

ینشراندهنردهت ،برا ینمر هگیر د.یعلرقمرت1-4ایبریننم ه،سؤال

خرانوادهضرعیفعملکر دینشاندهنردهت ،ینیعملک دسالمونم ا پا

گزارششردهاسرت.روایری81/1نامه،یاصلیپ سش.روایینسخهاست

(.11گزارششدهاست)78/1وپایاییآننیز81/1نامه،اینپ سش

از،مطالعررهایررندر:ENRICHزناشرروییرضررایتینامررهپ سررش

اسرتفادهENRICHیرضرایتزناشرویینامرهپ سشالیؤس47ینسخه

استکرهعبرار ازپاسر اسیشامددوازدهخ دهمق،نامهپ سشنیشد.ا

حرد،ییارتبراطزناشرو،یتیشخصردیمسرا،ییزناشروتیرضا،یق ارداد

،یم بوطبهاوقا ف اغت،روابطجنسریهاتیفعال،یتعارض،نظار مال

ویمسرراوا طلبرریهرراازدواجوف زنرردان،بسررتگانودوسررتان،نقررش

نامره،درقالربمقیراساینپ سرشساختهشدهاست.یدتیعقی یگجهت

ایتنظیمشدهاست.تفسی نم هبدینش حاستکههر لیک تیپنجدرجه

چهنم هکمت باشد،یعنیرضایتزناشوییپرایینوهر چرهنمر هبیشرت 

73/1نامرهباشد،میزانرضایتزناشوییبیشت اسرت.روایریایرنپ سرش

گزارششدهاست.76/1حاض ،(وپایاییآندرپژوهش11)

Oxfordیشرادکامینامرهپ سرش:Oxfordشرادکامیینامهپ سش

ایدرجره4گویهاست.ه گویه،بامقیاسلیک تیبهصرور 29شامد

1ینامره،برهصرور نمر هگذاریاینپ سرشتدوینشدهاست.نم ه

تفسری گذاریشدهاست.)کامالموافقم(نم ه4ی)کامالمخالفم(تانم ه

یشادکامیبیشت اسرت.یبا ت ،نشانهنم ا بدینش حاستکهنم ه

گزارششردهاسرت.روایری78/1نامه،یاصلیاینپ سشروایینسخه

گرزارش83/1(وپایاییآندرایرنپرژوهش،12)81/1نامهاینپ سش

شدهاست.

مقیراسدلبسرتگیبزرگسرالیرک:بزرگسالدلبستگیمقیاس

الیاستوسهسبکدلبستگیایمن،اجتنرابیودوؤس15آزمون

گذاریایننم هسنجد.ایلیک  میدرجه5سوگ ارادرمقیاس

،«کرامالمخرالفم»بره1ینامه،بدینش حاستکرهنمر هپ سش

بره4ی،نمر ه«نظر ینردارم»به3ی،نم ه«مخالفم»به2ینم ه

گی د.روایریایرنتعلقمی«کامالموافقم»به5یونم ه«موافقم»

نامهموردتأییدق ارگ فتهاستوپایاییاینابرزارنیرزدرپ سش

یاصرلیگرزارششردهاسرت.روایرینسرخه87/1اینپژوهش

(.13گزارششدهاست)79/1نامهنیزپ سش
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،Pearsonهررا،ازآزمررونهمبسررتگیبرر ایتجزیررهوتحلیرردداده

Regressionهمچنین،بهمنظورط احیمردلاستفادهشد.چندمتغی ی

دیرتحلیآماریوهیوشیازروشمعاد  ساختارمعاد  ساختاری،

استفادهگ دید.Lisrelافزاربان م یمس



 ها یافته

زن211،تعدادشر کتکننردگان1طبقنتایجگزارششدهدرجدول

مر دبودنررد.بیشررت ینف اوانرریسرنیم برروطبررهگرر وهسررنی211و

درصد(بودودرف اوانریمردرتتحصریلینیرز25/47سال)41-31

بیشرررت شررر کتکننررردگاندارایمررردرتتحصررریلیکارشناسررری

درصد(بودند.75/62)



 شناختی شرکت کنندگان پژوهش یت. اطالعات جمع1جدول 

 تعداد )درصد( فراوانی سطوح متغیر
 022( 22/52) 022 زن جنسیت

 022( 22/52) 022 مرد
 422( 122) 422 کل

 105( 05/31) 105 02-32 سن )سال(
42-31 189 (05/47 )189 

52-41 72 (52/17 )72 
62-51 14 (52/3 )14 

> 62 0 (52/2 )0 
 422( 122) 422 کل

 01( 05/5) 01 دیپلم مدرک تحصیلی
 36( 22/9) 36 فوق دیپلم
 051( 75/60) 051 لیسانس

 91( 75/00) 91 فوق لیسانس

 1( 05/2) 1 دکتری
 422( 122) 422 کل



تمرامنیبریرابطره،2گرزارششردهدرجردولجیاتوجهبهنتراب

ازییزناشروتیکردرضرایباابعادونم هنیبشیوپیانجیمی هایمتغ

است.بودهداریمعنیلحاظآمار

گزارششدهاست.1پژوهشدرشکدیمف وضهیمدلساختار

یودلبسرتگمتغی هرای،مدلمشخصشدهاستنیطورکهدراهمان

زادوعملکر دخرانوادهبرهعنروانبر ونی هایبهعنوانمتغیشادکام

تیرضرا یرمتغینریبشیشروندکرهبرهپریمحسوبمریانجیم یمتغ

.ندپ دازیمییزناشو

بینریرضرایتهایاینتحقیرق،ضر یباسرتانداردپریشطبقیافته

هرایداربود.ازبینسبکزناشوییازط یقمتغی شادکامیمثبتومعنی

داریبر رویرضرایتزناشروییدلبستگی،سبکدوسوگ ا،تأثی معنی

هایایمرنودلبستگییعنیسبکندارد؛بااینحال،تأثی دوسبکدیگ 

داراست.تأثی عملکر دخرانوادهاجتنابیب رویرضایتزناشوییمعنی

داراسرتنیزب رویرضرایتزناشروییبرهصرور مسرتقیمومعنری

(.3)جدول

یآزمونب ایب رسینقرش،نتیجهBootstrapping4درجدول

هرایدلبسرتگیومیرزانمیانجیعملک دخانوادهدرارتباطبینسبک

شادکامیزوجرینبرارضرایتزناشروییگرزارششردهاسرت.طبرق

سربکبرینارتبراطخرانوادگیعملک د،4جدولدرمندرجهاییافته

کنرردمرریگرر یمیررانجیرازناشرروییرضررایتبرراایمررندلبسررتگی

(111/1>P،148/1=B.)نقرشخرانوادگیعملکر دحرال،ایرنبا

رضررایتواجتنرابیدلبسرتگیبرینارتبراطدرراداریمعنریمیرانجی

رضایتوسوگ ادودلبستگیو(P،119/1=B>151/1)زناشویی

مطرابقهمچنرین،.کندنمیایفا(P،111/1-=B>151/1)زناشویی

عملکر دکرهشردمشرخص،3جردولدرشردهگرزارشهاییافتهبا

وشرادکامیبرینارتبراطدرداریمعنرییگ انهمیانجینقشخانواده،

(.P،135/1=B<111/1)داردزناشوییرضایت


 خانوادگی عملکرد گریمیانجی با شادکامی و دلبستگی سبک هایمؤلفه بین همبستگی ضریب ماتریس. 2 جدول

موضوعات  متغیر
 شخصیتی

ارتباط 
 زناشویی

حل 
 تعارض

مدیریت 
 مالی

اوقات 
 فراغت

روابط 
 جنسی

ازدواج و 
 فرزندان

اقوام و 
 دوستان

گیری  جهت
 مذهبی

رضایت 
 زناشویی

دلبستگی 
 ایمن

514/2** 530/2** 440/2** 498/2** 411/2** 463/2** 459/2** 407/2** 350/2** 634/2** 

دلبستگی 
 اجتنابی

084/2-** 328/2-** 094/2-** 082/2-** 024/2-** 053/2-** 196/2-** 048/2-** 187/2-** 349/2-** 

 دلبستگی 
 دو سوگرا

180/2-** 189/2-** 132/2-** 177/2-** 165/2-** 123/2-* 118/2-* 276/2 282/2 189/2-** 

 **500/2 **079/2 **406/2 **362/2 **427/2 **385/2 **427/2 **077/2 **401/2 **429/2 شادکامی

عملکرد 
 خانواده

359/2** 422/2** 342/2** 387/2** 311/2** 382/2** 389/2** 342/2** 322/2** 494/2** 

 P<151/1درسط یداریمعن*

P<111/1درسط یداریمعن**
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 پژوهشی  هشد مفروض ساختاری مدل. 1 شکل



 بحث

ینریبشیپیمناسبب ایمدلساختاریط احپژوهشحاض باهدف

برایوشرادکامیب اسراسسربکدلبسرتگنیزوجییزناشوتیرضا

یانجامشد.نتایجپژوهشنشاندادکرهعملک دخانوادگی گیانجیم



تیبرارضرایشرادکامنیبریداریمعنریگ یانجیعملک دخانوادهنقشم

دارمثبتیب رویرضرایتزناشروییمعنی یثأتشادکامینیز.داردییزناشو

داریبراهایدلبستگی،تنهاسبکدوسوگ اارتباطمعنریدارد.ازبینسبک

باافزودننقرشمیرانجیعملکر دخرانوادهدر.رضایتزناشوییندارد

 پژوهش ی مدل مفروض شده Regression یماستاندارد مستق یب. ضرا3جدول 

 مقادیر آماری ضریب استاندارد خطای انحراف معیار tآزمون  Pمقدار 
 های مورد بررسی مؤلفه

 رضایت زناشویی ≤تمایز یافتگی  097/2 236/2 054/8 < 221/2
 عملکرد خانواده ≤تمایز یافتگی  036/2 245/2 025/5 < 221/2

 رضایت زناشویی ≤دلبستگی اجتنابی  -136/2 243/2 189/3 220/2
 عملکرد خانواده ≤دلبستگی اجتنابی  247/2 /272 665/2 526/2
 رضایت زناشویی ≤دلبستگی ایمن  494/2 246/2 686/12 < 221/2
 عملکرد خانواده ≤دلبستگی ایمن  051/2 263/2 999/3 < 221/2

 رضایت زناشویی ≤دلبستگی دو سوگرا  208/2 233/2 811/2 422/2
 عملکرد خانواده ≤دلبستگی دو سوگرا  -262/2 250/2 144/1 053/2
 رضایت زناشویی ≤شادکامی  012/2 235/2 996/5 < 221/2
 عملکرد خانواده ≤شادکامی  192/2 248/2 987/3 < 221/2
 رضایت زناشویی ≤عملکرد خانواده  186/2 236/2 039/5 < 221/2

دو سوگرا

 
نقشایفای    

 اجتنابی

ایمن

 
نقشایفای    

شادکامی

 
نقشایفای    

 حل تعارض

0.258 

0.635 

عملکرد کلی

 
نقشایفای    

ارتباط آمیزش عاطفی نقش ایفای

اط

 

رتباطا 

نقشایفای    

 عاطفی همراهی مشکل حل

 روابط اجتماعی

 اوقات فراغت

 شخصیتی موضوعات

 مدیریت مالی

 مذهبی گیری جهت

 ازدواج وفرزندان

 ارتباط زناشویی

 اقوام و دوستان
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 زناشویی رضایت با دلبستگی های سبک بین ارتباط در خانواده عملکرد میانجی نقش بررسی برای Bootstrapping آزمون. 4 جدول

ضریب  انحراف معیارخطای  tآزمون  Pمقدار 

 استاندارد

 مقادیر آماری

 های مورد بررسی مؤلفه

 رضایت زناشویی ≤عملکرد خانواده  ≤دلبستگی اجتنابی  229/2 213/2 646/2 518/2

 رضایت زناشویی ≤عملکرد خانواده  ≤دلبستگی ایمن  248/2 215/2 274/3 220/2

 رضایت زناشویی ≤عملکرد خانواده  ≤دلبستگی دو سوگرا  -212/2 212/2 265/1 088/2

 رضایت زناشویی ≤عملکرد خانواده  ≤شادکامی  235/2 211/2 01/3 221/2



ارتباطبینسبکدلبستگیورضایتزناشویی،تنهراسربکدلبسرتگی

دارد.داریتزناشوییارتباطمعنیایمنبارضا

تروانگفرتبهسبکدلبستگی،میراجعهادررابطهبانتایجیافته

وپنابراد،(14)هرایبی امریهایپژوهشهاهمسوبایافتهکهاینیافته

(،16)همکررارانورجبرری،(12)یمکونرردوسرراکی،(15)همکرراران

Bochner(13)ونیزKasinec(17)باشرد.درتبیرینهمسروییمری

یتوانگفتکهسبکدلبستگیایمنباحسدرونریشردهها،مییافته

خودارزشمندی،راحتریوصرمیمیتدرارتباطرا نزدیرکتوصریف

کهداریسبکدلبسرتگیایمرناف ادیرودشود.بناب این،انتظارمیمی

خروردارهستند،درروابطخودبااف ادنزدیکازصمیمیتبیشرت یب 

باشند.سبکدلبستگیایمن،باعر تسرهیدعملکر دوشایسرتگیدر

دهرد.همچنرین،شودومقاومتروانیراارتقامیروابطبینف دیمی

هرایزنردگیزناشروییشرودکرهافر اددرسرختیویژگیباع مری

مدی یتبهت یازآنداشتهباشندواینخودمنج بهبهبرودرضرایت

تواندینویژگیاف ادباسبکدلبستگیایمننیزمیشود.ازناشوییمی

هااززندگیزناشوییباشد.دلیددیگ یب رضایتآن

(نشران11دررابطهباسبکدلبستگیاجتنابینیزپرژوهشآریرا)

دهدکهاف ادباسبکدلبستگیاجتنابی،احتمرالبیشرت یداردکرهمی

ییخرارجازرابطرهدرگی روابرطجنسریآنریوناگهرانیبراافر اد

زناشوییشوندواینگونهاف اد،تمایلیبهب قر اریروابرطصرمیمی

شودکهروابطزناشوییهایی،باع میدرازمد ندارند.چنینویژگی

روشرود.دریصمیمیودرازمد است،باچالشروبهکهیکرابطه

ایهرهرایایرنپرژوهشهمسروبرایافترهرابطهباشادکامینیزیافتره

Michalos،(7وهمکراران)Keller(6،)Quoidbachهایپژوهش

توانباشد.درتبییناینهمسویی،میمی(12)مکوندیوساکیو(9)

گفتکهشادکامینمودهیجانا مثبرت،رضرایتاززنردگیونبرود

(.افر اد18باشرد)هیجانا منفیازجملهافسر دگیواضرط ابمری

شادکامازمیزانمطلوبیتکیفیتزندگیخودقضاو مثبتریدارنردو

توان(.بناب این،می19اف ادیهستندکهزندگیخودرادوستدارند)

گفتکهاف ادیکهرضایتاززندگیزناشوییدارند،درواقعاف ادی

هستندکهزندگیخودرادوستدارندوپ ازشور،هیجانا مثبتو

یباشندواف ادشادکامیهستند.مرورددیگر ،رابطرهسالمتروانمی

هرا،بینعملک دخانوادگیورضایتزناشوییاسرت.طبرقپرژوهش

(.21ینزدیکیدارند)عملک دخانوادهبارضایتزناشوییرابطه

دادایرندوینزدیرک،همپوشرانیاسرتکرهبر وندلیداینرابطه

تروانتنهرامفهومدرزنردگیخرانوادهوزوجریندارد.خرانوادهرانمری

شرناختیکنرارحضورتعدادیازاف ادکهدریکفضایفیزیکریوروان

ددانسرت.خرانواده،یرکسیسرتماجتمراعی،ف هنگریوهمقر اردارنر

یمشررت توشرودکررهادراکرا درونریشردهشرناختیتلقریمریروان

مف وضا وتفاهما مشرت تازاهردافزنردگیدرآننمایراناسرت

یاصرلییرکخرانوادهراتشرکید(.بناب این،زنومر دکرههسرته21)

هاازروابطگی،رضایتآنهایمشت تدرزنددهند،باوجوددیدگاهمی

تواندبهبودیابد.زناشویینیزمی



 گیری  نتیجه

رضایتزناشویی،بهعنروانعامردمهرمدرتعیرینموفقیرتیراعردم

ایدرکارآمدیتواندتأثی مثبتوسازندهموفقیتروابطزناشویی،می

عملک دزناشوییداشتهباشد.همچنین،باتوجهبهایرنکرهشرادکامی

توانردعملکر دزوجینووجودسبکدلبستگیایمنبینزوجین،می

خررانوادگیرابهبررودببخشرردوازایررنط یررق،بررهافررزایشرضررایت

شودکهشادکامیوزناشوییزوجینکمککند.ازاینرو،پیشنهادمی

هاییکههمبهصور مستقیموهمبرهسبکدلبستگیبهعنوانمؤلفه

گ ینقرشعملکر دخرانوادهبرهیقمیانجیصور غی مستقیمازط 

شود،مورداستفادهق ارگی د.بهبودرضایتزناشوییمنج می



 تشکر و قدردانی

ییدانشرجوییمقطرعدکتر یرشرتهنامرهاینمقاله،ب گ فتهازپایران

باشرد.مشاورهمصروبدردانشرگاهآزاداسرالمیواحردرودهرنمری

تاازتمامیش کتکننردگاندرایرندانندنویسندگانب خود زممی

آموزشوپر ورششره تهر انانیوم بایانجمناولپژوهشبهویژه

صمیمانهتقدی وتشک کنند.
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Abstract 

Background: Previous research shows that marital satisfaction is one of the most important indicators of quality 

of life that requires special attention to its influencing factors. The purpose of this study was to design an 

appropriate structural model for predicting marital satisfaction based on attachment style and happiness mediated 

by family function. 

Methods: In this cross-sectional study, the statistical population included all couples who referred to counseling 

and guidance centers of Tehran Association of Education and Training, Tehran, Iran, during the years 2015-2016. 

The sample size was 200 couples who were selected using cluster sampling method. McMaster Family Assessment 

Device, Enrich Scale Satisfaction Questionnaire, Adult Attachment Scale, and Oxford Happiness Inventory were 

used as research tools. Pearson correlation test, multivariate regression test, and structural equation modeling were 

used for data analysis. 

Findings: Family function had a significant mediating role in the relationship between happiness and marital 

satisfaction (P < 0.010). Happiness had a positive effect on marital satisfaction (P < 0.010). Among attachment 

styles, only ambivalent style did not have a significant effect on marital satisfaction (P > 0.050). By adding the 

mediating role of family function in the relationship between attachment style and marital satisfaction, only 

secure attachment style had a significant effect on marital satisfaction (P < 0.010). 

Conclusion: The findings of this study indicate that couples' attachment style and happiness level are important 

factors in improving marital satisfaction of couples, as well as quality of family performance.  
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