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نگرش سبک دلبستگی اضطرابی،،سبک دلبستگی اجتنابی،ایمنسبک دلبستگی: کلیديواژگان
.، مهارت حل تعارضاجونسبت به ازد

مقدمه
- بینیها و جهانانداز و دو تاریخچه است که شامل ارزشچشمآمیختن دوکردن به معنی درهمازدواج

اهمیت ر زندگی رخ می دهد، لذا رین حوادثی است که دتازدواج یکی از مهم. باشدمیهاي متفاوت 
ي گیرها در شکلاین پدیده. چهار پدیده مهم زندگی انسان تولد، مرگ، شغل و ازدواج است. فراوانی دارد

ازدواج عامل مهمی در ایجاد آرامش و سکون . گیري زندگی انسان نقش قاطع داردشخصیت و جهت
آید، هرکاري که اي که به دنیا میانسان از لحظه«: شناس آلمانی می گویدروان1فروماریک. ستاآدمی 

افتد تر به تکاپو میبیششودتر وقتی این تنهایی بیش.»کند براي رفع احساس تنهایی خویش استمی
فراوانیاي در زندگی بشر دارد و عوامل معنوي ازدواج نقش عمده. دست و پا کندتا براي خودش یاري

نیازهايبهوییگپاسخبرعالوهازدواج).1385نظري، (باشدم موثر میدر کیفیت و چگونگی این امر مه
سبببهوکندتنظیم مینیزرااوفرهنگیواجتماعیارتباطاتاقتصادي،ايهنیازفرد،عاطفیوجنسی
آیدمیبه حسابدنیاهايکشورتمامیدرشدهپذیرفتههنجاريعنوانبهدارد،کهتاثیريواهمیت

آورند و بعضی انتظارات در ي پیش تصویرهایی را به ازدواج میافراد با خود، یک سر.)1381نی،ساروخا(
در حقیقت یکی از مشکالت زوج ها، ناشی . ها آگاه نیستنداز آنذهن افراد نقش بسته است که کامالً نیز

ین از دیگري دارد، که هر یک از زوجدر واقع انتظاراتی. هاستهاي ذهنی آناز استانداردها و فرضیه
در ).1387،ابراهیمی(تواند مبتنی بر واقعیت نباشد اي است که میتعیین شدهمبتی بر چارچوب از پیش

دارد که همزیستی بدون درباره ازدواجايهاي دو جانبهشر نگرمطالعات اجتماعی داللت ب،جوامع غربی
تري از طالق و عدم قبول یک زندگی یشمخصوصاً پذیرش باساس آن پذیرش .ازدواج نام گرفته است

اند در آمریکا، نزدیک به یک چهارم افرادي که برآورد کرده) 31998،و وایت2هورویتز(باشد میسنتی
این . اندزیستی بدون ازدواج مبادرت ورزیدهسال قرار دارند و به هم25-34بین سنین اندازدواج نکرده

دست آوردن فواید یک رابطه صمیمی بدون تعهد طوالنی هراي بنوان روشی راحت بعنوع همزیستی به 
).42001،مارتین(مدت که مستلزم ازدواج است، می باشد 

آید، از این رو به عنوانادگی و پرورش نسل بعد به حساب میازدواج اولین قدم براي پیوند خانو
؛ به 1994، 6و هلمن5الرسن(ت ترین عامل ارتباطی میان انسان ها معرفی شده استرین و اصلیمهم
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یک ازدواج خوب، احساس )41996،آلدوس(به اعتقاد) 2004، 3و هاتیک2و مایرز1نقل از روزن گراندن
ازدواج ).2004،و همکارانگراندن-به نقل از روزن(کند را در زندگی براي افراد مهیا میمعنا و هویت

عی، براي دستیابی به نیازهاي عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال، ترین رسم اجتماترین و عالیبه عنوان مهم
هاي خاصی انسانی پیچیده، ظریف و پویایی است که از ویژگیازدواج رابطه. همواره مورد تأیید بوده است

گی نگرش ها و انتظارات نسبت به ازدواج و زند).1388ترجمه بیرشک، و2000ستیر، (برخوردار است 
. انند سازنده یا مخرب باشندهاي افراد به ازدواج می تونگرش. کندلیدي را بازي میزناشویی نقش ک

. گذارددراك او از دنیاي اطراف تاثیر میشود و بر اشنود منعکس میگوید و میها در آنچه فرد مینگرش
).1386،امیدوار(اي در ازدواج و اداره مسایل زندگی زناشویی هستند هاي عمدهلفهؤنگرش ها م

هاي نسل. قابل تغییرها و عادات نسبتا پایداري هستند ولی نه ثابت و غیرها، نگرشجوامع، داراي ارزش
-هاي سنتی در میان نسلنگرشها ودر حالی که هنوز ارزشهاي متفاوتی هستندجدیدتر داراي ارزش

هاي گذشته جهان راد نسلهاي جوان تر به جاي افبا جانشین شدن نسل. هاي پیشین جوامع رواج دارد
هاي افراد جامعه با توجه ها و ارزشنگرش). 1382، 5اینگهارت(شود بینی متداول در جوامع دگرگون می 

چنین و هم) اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي(توجه به مقتضیات و شرایط در حال تغییرمحیط 
- در سالایناما با این وجود. کندمیگیرد و تغییر ر طول فرآیند جامعه پذیري شکل میهایشان دتجربه

یري منفی یافته و به دنبال این گو تشکیل خانواده جهتجوانان نسبت به ازدواج6هاي اخیر نگرش
).2000، 7جانسون(تباهی اخالقی، اجتماعی و اقتصادي در جوانان عمومیت یافته است،نگرش منفی
بین فردي، نوع سبک دلبستگی است که در 8امالتثر در تعؤترین عوامل مسد یکی از مهمربه نظر می

با توجه به محیطی که در آن تحول یافته است در سنین بعدي ادامه ،دوران کودکی فرد شکل گرفته 
روانی کننده بهداشت و سالمتمادر است، تعیین–دلبستگی که به عنوان پیوند عاطفی کودك . یابدمی

هر کودکی که به دنیا می آید، اولین ). 1377به نقل از، مظاهري، ،1985، 1961، 1960بالبی، (فرد است 
در واقع کودکان در حالی دنیاي بسته و امن . کند مادر استکسی را که در بدو تولد مشاهده و لمس می

و این مسألهکنند گویند که امنیت از دست رفته را با آغوش پرمهر مادر جبران میجنینی را وداع می
ی شک متضمن امنیت روانی کودك در چندین سال اول زندگی اوست و چه بسا اثرات طوالنی مدت ب

، به نقل از، عارفی، نوابی نژاد، ثنایی، 1969بالبی، (گیرد ي زندگی فرد را در بر میعواطف مادري گستره
1385.(
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ر برقراري روابط اي دعوامل گوناگونی چون عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی، نقش فزاینده
هاي در بررسی ارتباط بین ساختارهاي شخصیتی و ویژگی. کنندصمیمانه و ایجاد عشق زوجین ایفا می

چنان که هارتمن و بتلهایم هم. تر شودبهتر است به ارتباط اولیه کودك با والدین او تاکید بیش،فردي
یتی بلکه در روابط زناشویی کامالً مؤثر اعتقاد دارند روابط بین کودك و مادر نه تنها در ساختار شخص

).، به نقل از، شریفی درآمدي و کامکاري1381، 1بلوم(است 
نوزاد به مادر را تشریح کرد و نشان داد ) پیوند عاطفی(، دلبستگی )1388حسینی، به نقل از.1969،بالبی(

جربه هاي فرد را از احساسات یا رفتارهاي دلبستگی، ماهیت تصورات و ت) سیستم(چگونه سامانه 
بالبی معتقد است دلبستگی بین مادر و کودك، . کنندین فردي تعیین میپیوندهاي عاطفی و روابط ب

این پیوند در رشد سالم کودك امري . کندشالوده اجتماعی شدن کودك را در سال هاي بعد پی ریزي می
که کودك به طور فطري و احساس عمیقی. ي در رشد وي داردانقش عمیق و گسترده،جدي بوده 

براساس نظریه .ثیر شگرفی در تأمین رفاه و سالمتش داشته باشدأتواند تمی،طبیعی نسبت به مادر دارد
دلبستگی، فعالیت سیستم دلبستگی، محدود به دوران کودکی نبوده و در تمام طول زندگی و پیوندهاي 

ها در هیچ سنی به ماند و انسانو غیره فعال میها، ازدواج، روابط خویشاوندي عاطفی دیگر، چون دوستی
به نقل از .1994، 2هزن و شیور(طور کامل از احساس اعتماد نسبت به افراد مهم زندگی آزاد نیستند

دار نظریه دلبستگی است، با ترکیب مفاهیم اساسی نظریات روان بالبی که پرچم). 1379مظاهري،
ی رشد و روان شناسی شناختی در زمینه پیوستگی و نظم بخشی ، روان شناس3گري، کردارشناسیتحلیل

هاي اولیه زندگی واقف و متقاعد بالبی بر اهمیت سال. را بنا نهاد» نظریه دلبستگی«عواطف، مبانی اصلی 
، 4شیور و میکولینسر(توان بدون توجه به تعامل مادر و کودك درك کرد شد که فرآیند رشد را نمی

2005.(
ابداعبهموفقاساس،همینبر،)1387محمدي،سیدترجمه.2002برك،ازنقلبه.51978،اینزورث(

ایمن،دلبستگیسبکسهوگشتويمراقبوکودكروابطانواعتشخیصبرايآزمایشیموقعیتی
،کودكدلبستگیخاطراتکهاست،آنازحاکیشواهدکلیطوربه. کردتفکیکرادوسوگراواجتنابی

ترجمه.2002برك،(استبزرگسالیدر) عاشقانه(رمانتیکروابطبرايمنديقدرتکنندهنیبیپیش
).1387محمدي،سید
هاي عنوان سبکدر تحقیقی تحت) 1386،به نقل از تابع جماعت.1991،هاریسون گریر و لی آنی(
پریشان و ایمن را در ناك، منفصل،هاي دلبستگی ترسناك یا بیملبستگی در روابط زناشویی، سبکد
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افراد  مورد بررسی قرار دادند، نتایج حاکی از این بود که سبک دلبستگی در بزرگسالی با متغیرهاي رفتار 
.مندي زناشویی، صمیمیت و مشکالت بین فردي افراد مرتبط بودها، رضایتدلبستگی و نگرش

هاي دلبستگی ایمن و غیر سی سبک، در برر)1388صابري زفرقندي، ، به نقل از11990،سیمپسون(
هاي ایمن نسبت به غیر ایمن، نسبت به هم اعتماد بیشتري دارند ها، اعالم کرد که زوجایمن در بین زوج

و تعهد ) قابلیت اتکاي متقابل(مندي از روابط، اعم از همبستگی تقابلی و سطوح باالتري از رضایت
هاي هاي گوناگون از جمله موقعیتتگی متفاوت در موقعیتهاي دلبسافراد با سبک. شودبینشان دیده می

به عبارت دیگر، سبک دلبستگی افراد عاملی براي شناسایی . کنندهاي متفاوت رفتار میزا، به شکلتنش
هاي در مورد رابطه بین سبک) 1388،نوري(در پژوهشی که.فردي استيهابندي تفاوتو طبقه

هاي دلبستگی با و ازدواج انجام داد نشان داد که بین برخی از سبکدلبستگی و نگرش نسبت به عشق 
به نقل از دوست محمدي، .1388،پور و محموديفروشانی، امانی(برخی از انواع عشق رابطه وجود دارد

مندي هاي دلبستگی و راهبردهاي حل تعارض با رضایتدر پژوهشی با عنوان رابطه سبک.)1389
مندي زناشویی و راهبردهاي حل ن نتیجه رسیدند که سبک دلبستگی ایمن با رضایتزناشویی زنان به ای

مندي زناشویی و راهبردهاي حل تعارض دوسوگرا با رضایت/ تعارض، رابطه مثبت و سبک مضطرب
.رابطه منفی دارد

ها عارضاز عوامل بسیار مؤثر در تشکیل و به ویژه حفظ روابط موفق و رضایت بخش، برخورد سازنده با ت
تواند در بلند مدت به بهبود یا تخریب رابطه نحوه برخورد با تعارض است که می. ها استو اختالف

بلند مدت بودن اثر راهبردهاي حل تعارض از این جهت مورد تأکید است که اغلب راهبردهاي . بینجامد
کنند مت رابطه را تهدید میکوتاه مدت نتیجه نسبتاً مطلوبی براي انجام دهنده دارند اما به تدریج سال

).2007، کن و همکاران، 2005بورپی و لنجر، (
هایی قابل تبیین است و بنديهاي ارتباطی، در دستهها در بخشهاي برخورد با تعارضات یا ناراحتیشیوه

سبک دلبستگی افراد با توجه به نوع نگرش و اهمیتی که براي خود یا دیگري قائل هستند و میزان 
د و ارتباط آن با در خصوص برخورد افراد با خلق منفی خو. شوداب و اجتناب قابل پیش بینی میاضطر

، )2007(به گفته کن و همکاران ). 2005و همکاران، وي(هایی انجام شده است لبستگی پژوهشسبک د
مفهوم سبک تعارض، به بررسی. بـرخـورد با تعارض استةثیر نحوأنیز رضایت از رابطه تحت ت

: ثیر دو عامل قرار داردأسبک تعارض تحت ت. پردازدهاي مختلف افراد در برخورد با تعارض میسبک
.به دیگريدادنبه خود، اهمیتدادن اهمیت 

در ارتباط اند، سبک دلبستگی و تعارض و رضایت از رابطه با یکدیگر ، نشان داده)2007(کن و همکاران 
، سبک تعارض همگن ساز )2003(2شی. کننده دو مورد دیگر باشدتواند پیش بینی هستند و هر یک می

را در افراد ایمن یافت که طبق مدل کاري، با نگرش مثبت به ) به خود و دیگريتردادن بیشاهمیت (

1- Simpson
2- Shi
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مشغول، رابطه منفی با میزان نمره در سبک هاي ترسان اجتنابی و دل. خود و دیگري همراه است
).12007داینتون،(مگن ساز دارد استفاده از مدیریت تعارض ه

سبک).1384خانجانی،(است زندگیمراحلتمامدرفرددوبینمتقابلنزدیکیدارندهنگهدلبستگی
ویابدمیتداومعمرطولتمامدرولی،یردگمیشکلزندگیاولیهايهسالدرچهاگرفرددلبستگی

راويزناشوییسازيهمبساچهوازدواجوعشقصمیمانه،روابطجملهازفردزندگیمختلفابعاد
.)61992،و نلیگان5رهلز4،سیمپسون؛31987،شیورو2هازن( هد دمیقرارخودتأثیرتحت

هاي هاي تنش زا، به شکلهاي گوناگون از جمله موقعیتهاي دلبستگی متفاوت در موقعیتافراد با سبک
بندي سبک دلبستگی افراد عاملی براي شناسایی و طبقهبه عبارت دیگر،. کنندمتفاوت رفتار می

.فردي استي هاتفاوت

سواالت پژوهش
به ازدواج رابطه وجود دارد؟آیا بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش نسبت -1
به ازدواج رابطه وجود دارد؟آیا بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش  نسبت -2
به ازدواج رابطه وجود دارد؟با نگرش نسبتدوسوگرا  / آیا بین سبک دلبستگی اضطرابی -3
به حل تعارض رابطه وجود دارد؟آیا بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش نسبت -4
به حل تعارض رابطه وجود دارد؟آیا بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش نسبت -5
؟به حل تعارض رابطه وجود دارددوسوگرا  با نگرش نسبت / آیا بین سبک دلبستگی اضطرابی -6

شناسی پژوهشروش
.روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و تحقیقات کاربردي است

گیريروش نمونهو جامعه آماري، نمونه
16در شاغل به تحصیل، مقطع کارشناسی ) نفر18325(دانشجویان مجردآماري این پژوهشجامعه

.ندودب1389ه دانشگاه تهران در سال تحصیلی دانشکد
رفی محقق دانشکده از نظر تعداد ناهمگن بودند و از ط16با توجه به این که دانشجویان مورد مطالعه در 

. اي استفاده شده استو از روش نمونه گیري تصادفی طبقهها را داشت، از این رقصد مقایسه این زیرگروه

1 - Dainton

2- Hazan,C
3- Shaver,P
4- Simpson,J.A
5 -Rholes
6-Nelligan



45...بک هاي دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج وبررسی رابطه س

دانشکده انتخاب شد که از این دانشکده، نمونه آن 16بدین صورت که به نسبت جمعیت کل هر یک از 
. دست آمدهنفر ب388طریق تعداد حجم نمونه 

)نمونه تحقیق×تعداد افراد جامعه ÷ مجموع تعداد دانشجویان هر دانشکده (

ابزار پژوهش
:ابزارهاي جمع آوري اطالعات شامل دو پرسشنامه بود که عبارتند از

به نقل از غباري و.1996،کولینز و رید(بزرگساالن پرسشنامه بازنگري شده مقیاس دلبستگی : الف
).1389حدادي، 

مورد 1996به وسیله کولینز و رید تهیه شد و در سال 1990مقیاس دلبستگی بزرگساالن ابتدا در سال 
.مبناي نظري این آزمون نظریه دلبستگی است. بازنگري قرار گرفت

توصیفی شیوه شکل دهی روابط-جاد ارتباط و خودهاي ایارزیابی از مهارت-این مقیاس شامل خود
باشد که از میماده 18این مقیاس مشتمل بر . هاي دلبستگی نزدیک استسبت به چهرهدلبستگی ن

. شودسنجیده می) از نوع لیکرت(درجه اي 5طریق عالمت گذاري روي یک مقیاس 
زیر مقیاس3شود، مشخص میماده است 6ر مقیاس شامل زیر مقیاس که ه3با تحلیل عوامل، 

اضطراب، Closeness:(C)نزدیک بود،Dependence:(D)وابستگی: ازعبارتند 
:(A)Anxiety

)PMI(1پرسشنامه پیش از ازدوج) ب
ران و همکا) PREPAREمبتکر پرسشنامه (2سازي دیوید اولسوناین پرسشنامه بر اساس کتاب رابطه

زدواج و کتاب رابطه سازي یک منبع بسیار غنی و معتبر در زمینه آموزش ا. تهیه و تدوین شده است
عموماً برگرفته از کویزهاي ابتداي هر PMIپرسشنامه . مهارت هاي مرتبط با این حیطه استپرورش 

خرد مقیاس در مجموع سه. کندفصل می باشد که از طریق نگرش و مهارت هاي افراد را ارزیابی می
)A,B,C (15 سوالی و یک مقیاس کلی(T)45 می باشدسوالی تهیه گردید که شامل موارد زیر.

حدودي شمایی از مهارت افراد در مورد عبارت است که عموماً نگرش و تا15در برگیرنده :Aمقیاس 
.)1-15سوال (کندطور کلی ازدواج را ارزیابی میهآشنایی، نامزدي و ب

.)16-30سوال(کندبا عشق برآورد میبارةدرراعبارت است که عموماً نگرش افراد15شامل : Bس مقیا

1- Pre_marriage_inventory
2- olsson
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1حل تعارضعبارت است که نگرش و مهارت افراد را در مورد ارتباط و15این مقیاس شامل  : Cمقیاس 

جاد یا حل تعارض ها، احساسات و عقاید شخصی افراد را در ایها، مهارتنگرشواقع در.کندارزیابی می
.)31-45سوال (سنجد می

A+B+C=T.دست می آیدهاین مقیاس از حاصل جمع مقیاس هاي فوق ب): کل(Tمقیاس 

پایایی و روایی
نشان دادند ) 1389به نقل ازغباري و حدادي .1990، کولینز و رید(: اعتبار و پایایی پرسشنامه دلبستگی

ماه 8ماه و حتی 2در فاصله زمانی ) A(و اضطراب ) D(، وابستگی )c(هاي نزدیک بودنکه زیرمقیاس
مقیاس کولینز، براي بررسی قابلیت اعتماد پرسشنامه، میزان آلفاي کرونباخ را براي هر زیر. پایدار ماندند

، زیرمقیاس C ،81/0 ،82/0نفري از دانشجویان به ترتیب براي زیرمقیاس 100و 173آن، در دو نمونه
D ،78/0 ،80/0مقیاس و زیرA ،85/0 ،83/0در پژوهشی از سوي دیگر در ایران، .گزارش کرده است

هم. نفر از دانشجویان علوم پرشکی ایران انجام دادند468بر روي 1389که غباري و حدادي در سال 
قرار زیر بوده به.)1996،کولینز و رید(سبک دلبستگی بزرگساالن مقیاس) آلفاي کرونباخ(درونی سانی 
:است

79/0(A)و اضطراب 55/0(D)، مقیاس وابستگی C (48/0(مقیاس نزدیک بودن 

PMIاعتبار وپایایی پرسشنامه 
:به منظور ارزیابی مقدماتی اعتبار و پایایی این پرسشنامه نیز اقدامات زیر صورت گرفته است

دهد ضریب نشان می) محصلوز و غیرآمدانشجو، دانش(نفري 30اجراي مقدماتی بر روي یک گروه 
بالینی معتبر هاي غیراست و این ضریب در مورد پرسشنامه% 66پایایی آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 

. است
هنجاریابی ) 1385( این آزمون در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور زنجان توسط برزگر 

: ه شرح زیر استشده است که مالك هاي روانسنجی آن ب
را به 78/0هفته ضریب همبستگی 4یري پایایی پرسشنامه از طریق بازآزمایی با فاصله زمانی گاندازه

. معنادار بود/ 001دست داد که در سطح 
بود 87/0و در مرحله آزمون مجدد 84/0در مرحله آزمون برابر با PMIنباخ براي شاخص کل وآلفاي کر

.که اندازه مطلوبی است
به منظور برآورد اعتبار صوري، پرسشنامه به . در ارزشیابی اعتبار پرسشنامه از چندین روش استفاده شد
یید أدر سنجش آمادگی ازدواج را مورد تPMIتعدادي از متخصصان روانشناسی ارائه گردید همه توان 

چنین تحلیل هم. دارد) َ A_B_C(عامل  3همبستگی باالیی را با هر PMIشاخص کل . قرار دادند

1- Conflict resolution



47...بک هاي دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج وبررسی رابطه س

ها را الؤاز واریانس س33/0عامل از پرسشنامه شادکامی آکسفورد شد که 7عاملی منجر به استخراج 
را می توان به PMIعالوه بر این تحلیل عاملی مرتبه دوم بیانگر این مطلب بود که . کنندتبیین می

.ازدواج در نظر گرفتمیزان آمادگیعنوان یک سازه تک بعدي براي اندازه گیري 

هایافته
آیا بین سبک دلبستگی ایمن  با نگرش افراد نسبت به ازدواج رابطه وجود دارد؟: سوال اول

بررسی رابطه سبک دلبستگی ایمن با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلی:1جدول

نگرش افراد در مورد ازدواج سبک دلبستگی ایمنهمبستگی
به طور کلی

دلبستگی ایمنسبک 
118/0(*)1همبستگی پیرسون

Sig. (2 -tailed)022/0
N377377

نگرش افراد در مورد 
ازدواج به طور کلی

118/01(*)همبستگی پیرسون
Sig. (2 -tailed)022/0

N377377

د ازدواج به طور با توجه به جدول فوق رابطه معناداري بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش افراد در مور
.وجود داردp=0.05کلی در سطح 

تر و بیشت آید که افراد داراي سبک دلبستگی ایمن داراي نگرش و مهاراز جدول فوق این چنین بر می
وسیله این ه چرا که ازدواج وابسته به شرایط مهم دیگري نیز است که ب(تر احتماالً آمادگی مناسب

.ي ازدواج هستندبرا) شودرسشنامه ارزیابی نمیپ

آیا بین سبک دلبستگی اجتنابی  با  نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد؟: سوال دوم

بررسی رابطه سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلی:2جدول

نگرش افراد در موردسبک دلبستگی اجتنابیهمبستگی
ازدواج به طور کلی

سبک دلبستگی 
اجتنابی

1009/0همبستگی پیرسون
Sig. (2-tailed)862/0

N377377

نگرش افراد در مورد 
ازدواج به طور کلی

009/01همبستگی پیرسون
Sig. (2-tailed)862/0

N377377
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بی با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور با توجه به جدول فوق رابطه معناداري بین سبک دلبستگی اجتنا
.کلی وجود ندارد

دوسوگرا با  نگرش به ازدواج رابطه وجود / آیا بین سبک دلبستگی اضطرابی : سوال سوم
دارد؟

بررسی رابطه سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش افراد در مورد ازدواج به طور کلی3جدول 

سبک دلبستگی همبستگی
اضطرابی

نگرش افراد در مورد 
ازدواج به طور کلی

سبک دلبستگی 
اضطرابی

- 1084/0همبستگی پیرسون
Sig. (2-tailed)105/0

N377377

نگرش افراد در مورد 
ازدواج به طور کلی

1- 084/0همبستگی پیرسون
Sig. (2-tailed)105/0

N377377

به جدول فوق رابطه معناداري بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش افراد در مورد ازدواج با توجه
.به طور کلی وجود ندارد

خالصه نتایج تحلیل رگرسیون و ارائه معادله رگرسیون4جدول 

سطع 
معناداري T

ضریب 
استاندارد 
رگرسیون

خطاي 
معیار

ضریب 
رگرسیون

شاخص آماري
منبع

000/0 792/4 - 968/3 013/19 مقدار ثابت
001/0 416/3 269/0 059/0 202/0 ایمن
14/0 007/1 - 055/0 - 048/0 048/0 - اجتنابی
063/0 966/2 229/0 093/0 275/0 اضطرابی

توانسته اند ) فقط ایمن (اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد که متغیرهاي سبک هاي دلبستگی 
.لی درباره ازدواج  داشته باشدسهم زیادي در تبیین نگرش ک

: معادله رگرسیون به صورت زیر است
نگرش کلی درباره ازدواج= 013/19+ 202/0) ایمن(



49...بک هاي دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج وبررسی رابطه س

آیا بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش افراد درباره حل تعارض رابطه وجود : سوال چهارم
دارد؟

عارضایمن با نگرش افراد درباره حل تبررسی رابطه سبک دلبستگی : 5جدول
عارضتنگرش درباره حل همبستگی

سبک دلبستگی ایمن
-111/0(*)1همبستگی پیرسون
Sig. (2-tailed)031/0 -

N377377

نگرش درباره حل تعارض
1-111/0(*)همبستگی پیرسون
Sig. (2-tailed)031/0 -

N377377

رابطه اي 05/0ر مورد حل تعارض در سطح با توجه به جدول فوق بین سبک دلبستگی ایمن با نگرش د
یعنی با افزایش سبک دلبستگی ایمن، نگرش مثبت در مورد ارتباط و حل . معنادار و مثبت وجود دارد

.یابدتعارض نیز افزایش می

آیا بین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش افراد درباره حل تعارض رابطه وجود : سوال پنجم
دارد؟

افراد درباره حل تعارضبا نگرش اجتنابیه سبک دلبستگی بررسی رابط:6جدول 
نگرش درباره حل تعارضهمبستگی

سبک دلبستگی اجتنابی
1023/0همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)009/0 -
N377377

ضنگرش درباره حل تعار
023/01همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)009/0 -
N377377

سبک دلبستگی اجتنابی با  نگرش افراد در مورد ارتباط و حل تعارض در با توجه به جدول فوق بین 
یعنی با افزایش سبک دلبستگی اجتنابی، نگرش افراد در . اي معنادار و مثبت وجود داردرابطه05/0سطح 

.یابداط و حل تعارض نیز افزایش میمورد ارتب
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آیا بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش افراد درباره حل تعارض رابطه وجود : سوال ششم
دارد؟

بررسی رابطه سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش افراد درباره حل تعارض: 7جدول 
حل تعارضنگرش دربارههمبستگی

سبک دلبستگی اضطرابی
- 1081/0همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)116/0 -
N377377

نگرش درباره حل تعارض
1- 081/0همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)116/0 -
N377377

ورد حل تعارض با توجه به جدول فوق رابطه معناداري بین سبک دلبستگی اضطرابی با نگرش افراد در م
.به طور کلی وجود ندارد

خالصه نتایج تحلیل رگرسیون و ارائه معادله رگرسیون: 8جدول

سطع 
معناداري T

ضریب 
استاندارد 
رگرسیون

خطاي معیار ضریب 
رگرسیون

شاخص آماري
منبع

007/0 725/2 - 889/1 147/5 مقدار ثابت

003/0 011/3 239/0 028/0 085/0 ایمن

805/0 248/0 014/0 023/0 006/0 اضطرابی

035/0 112/2 164/0 044/0 093/0 اجتنابی

اند توانسته) ایمن و اجتنابی(اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد که متغیرهاي سبک هاي دلبستگی 
دلبستگی  هايبه عبارتی از روي نمره سبک. باشدسهم زیادي در تبیین نگرش درباره حل تعارض داشته 

عنوان متغیر مالك ج را بهتوان میزان نگرش درباره حل تعارض ازدوابین مینوان متغیرهاي پیشبه ع
:معادله رگرسیون به صورت زیر است. بینی قرار دادمورد پیش

نگرش درباره حل تعارض ازدواج= 147/5+ 085/0) ایمن+ (093/0)اجتنابی(

رش درباره حل تعارض از سایر خرده مقیاس ها با توجه به معادله فوق سهم دلبستگی اجتنابی در نگ
هاي ایمن و اضطرابی بر نگرش در معادله نقش خرده مقیاس+ بیشتر است با در نظر گرفتن عالمت 

.درباره حل تعارض مثبت می باشد
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بحث و نتیجه گیري
نسبت و نگرش ) ایمن، اجتنابی و اضطرابی(هاي دلبستگی بطه بین سبکهدف از این پژوهش بررسی را

1389شاغل به تحصیل دانشگاه تهران در سال مجرد کارشناسی در دانشجویان و حل تعارض به ازدواج 
. باشدمی

اند سهم توانسته) فقط ایمن (هاي دلبستگی دهد که متغیرهاي سبکاطالعات مندرج در جدول نشان می
ههاي دلبستگی  بروي نمره سبکبه عبارتی از. باشدداشته در تبیین نگرش کلی درباره ازدواجزیادي 

عنوان متغیر مالك مورد پیش هتوان میزان نگرش کلی درباره ازدواج  را ببین میپیشعنوان متغیرهاي
: معادله رگرسیون به صورت زیر است.بینی قرار داد

نگرش کلی درباره ازدواج= 013/19+ 202/0) ایمن(

ها بیشتر رباره ازدواج از سایر خرده مقیاسن در نگرش کلی دبا توجه به معادله فوق سهم دلبستگی ایم
نشان دهنده این است که با افزایش سبک دلبستگی ایمن ، نگرش کلی نسبت به )+(است و عالمت 

، هیبارد و کریستین )1991(این یافته با نتایج تحقیقات هاریسون گریر و لی آنی .یابدازدواج افزایش می
) 1388(پور، محمودي فروشانی، امانی، )1997(گرین برگر و مک التین،)1383(ی کازرون، )2000(کاري

.خوانی داردهم
. اي وجود نداردگونه رابطهها نسبت به ازدواج هیچدوسوگرا با نگرش آن-بین سبک دلبستگی اضطرابی

و ) 1383(پور ، صیاد)1991(کوهن و همکاران ،)1387(رسولیاین یافته با نتایج تحقیقات پژوهش 
،)2009(همکارن گوئین و،)1999(فینی هاي همخوانی دارد و با نتایج پژوهش)1388(بختیاري 

همخوانی ) 1388(پور، محمودي فروشانی، امانی، )1998(و میکیولیسنر ) 1996(هاي کولین پژوهش
.ندارد

این یافته با . اي وجود نداردبطهها نسبت به ازدواج هیچ گونه رابین سبک دلبستگی اجتنابی با نگرش آن
و همخوانی دارد)1383(و صیادپور) 1991(، کوهن و همکاران )1387(رسولی نتایج تحقیقات پژوهش

د که این نتایج حاصل شهاي دلبستگی و نگرش نسبت به مهارت حل تعارض در خصوص سبک
ادي در تبیین نگرش درباره حل اند سهم زیتوانسته) ایمن و اجتنابی(هاي دلبستگی متغیرهاي سبک

توان بین میهاي دلبستگی به عنوان متغیرهاي پیشبه عبارتی از روي نمره سبک. تعارض داشته باشد
که این یافته با . بینی قرار دادعنوان متغیر مالك مورد پیشهتعارض ازدواج را بمیزان نگرش درباره حل

، در تحقیق )1386(به نقل از تابع جماعت ،)1382(حمدي نژاد و ابشارت، گلی،)1385(بشارت و شالچی 
.خوانی داردهم) 1389، به نقل از، احمد دوست، 2006(1شاور و نافتل،)1995(برن و شیور 

1- Shaver and Naftel
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و کنندمیاز این که به دیگران نزدیک شوند احساس ناراحتی ،افراد داراي سبک دلبستگی اجتناب
کنند و براي این افراد مشکل است که به دیگران تکیه. تماد کنندتوانند به طور کامل به دیگران اعنمی

کنند که دیگران میگمانشده و عصبانیها نزدیک شود خواهد خیلی به آنبینند که کسی میوقتی می
از سوي ). 2003جانسون، (ها صمیمی هستند کنند با آناغلب بیشتر از حدي که آنان احساس راحتی می

تبط ها مربا فاصله هیجانی از دیگران و دوري از مواجهه با استرس،ناایمن اجتنابیدیگر سبک دلبستگی
د و در نهایت نها وابسته شوبه آن،طور کامل به دیگران اعتماد کنندتوانند بهاست این افراد نمی

ابع در تعامالت اجتماعی و احتیاط مفرط در مقابل من1با فراز هیجانی،ایمن اجتنابیگیري ناجهت
تمایل به ،ها دوست دارندیابند که دیگران به آن اندازه که آنمیزا رابطه دارد این افراد دراسترس

).1389؛ به نقل از احمد دوست،2006شاور و نافتل، (ها ندارندصمیمی شدن با آن

پیشنهادات کاربردي
هاي شخصیتی یژگیترین وه دلبستگی به عنوان مهمروان شناسان معتقدند کجایی که از آن-

ها را به سبک ایمن سوق دهیم چرا که دلبستگی توام با شود، تالش کنیم که آنها محسوب میانسان
-ثیر چشمأداده و در نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض تافزایش را بهداشت روانی ،امنیت

.گیري دارد
شته است براي استحکام و بقاء گیري داماز آن جایی که در جوامع امروزي طالق افزایش چش-

از هاي جوانانچنین سالمت و بهزیستی افراد جامعه بهتر است قبل از ازدواج مهارتهم،کانون خانواده
در این زمینه افزایش یابد و با نگرش بهتري زندگی را آغاز نمایند که جهت جمله مهارت حل تعارض

.می گرددپیش از ازدواج پیشنهادهاي آموزش تیابی به این امر برگزاري کارگاهدس
هاي آموزشی جهت مراقبین و به خصوص مادران براي توجه و اصالح روابط با برگزاري دوره-

راقبین اولیه با از رابطه بین مادر یا م(هاي دلبستگی در کودکیکه اساس سبککودکان، به این علت 
. شودریخته می) فرزند
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