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چکیده
ثباتی ازدواج در زنان و هاي دلبستگی و میزان بیپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک

کارمندان عبارت بود از کلیۀپژوهش از نوع پیمایشی و جامعه آمارياین روش . مردان متأهل انجام شد
روش نمونه به ) زننفر63نفر مرد و 87(نفر150هانمتأهل دانشگاه شهید بهشتی تهران، که از بین آ

هاي دلبستگی بزرگساالن شامل پرسشنامه سبکهاابزار جمع آوري داده. نتخاب شدندگیري در دسترس ا
ها با استفاده ازداده. بود) 1987(و همکاران زو شاخص بی ثباتی ازدواج ادوارد) 1987(هازن وشیور 

تحلیل واریانس یک راهه نشان نتایج . شفه، تحلیل شدمون پس تجربی و آزتحلیل واریانس یک راهه
تفاوت معناداري ،هاي دلبستگی سه گانه از نظر میزان بی ثباتی ازدواجداد که بین افراد داراي سبک

ثباتی ازدواج در سبک دلبستگی اضطرابی دوسویه به نتایج آزمون شفه نشان داد میانگین بی. وجود دارد
در این پژوهش تفاوت معناداري بین . )>05/0P(تر از سبک دلبستگی ایمن بودبیشاريطور معناد

میانگین بی ثباتی ازدواج در دو سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی دوسویه و دو سبک دلبستگی ایمن و 
بستگی توان ادعا کرد که افراد داراي سبک دلدست آمده نمیهبا توجه به نتایج ب. اجتنابی مشاهده نشد

تواند در نتایج این پژوهش می. کنندتري را در ازدواج تجربه میثبات بیش،ایمن نسبت به سبک اجتنابی
.پیش بینی و حل مسائل ازدواج کمک کند

ثباتی ازدواج، زنان و مردان متأهلهاي دلبستگی، بیسبک: واژگان کلیدي 
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مقدمه
هازدواج و رابط). 1،2008مداتیل وبنشف(شود میتمامی جوامع، رسمی مهم تلقی درازدواج تقریبا

از طرفی ازدواج سبب پیدایش همکاري، همدردي، . ت انسان استو لذ2تصمیمیزناشویی منبع حمایت،
تغییرات ).3،2005بات(پذیري نسبت به خانواده خواهد بودقه، مهربانی، بردباري و مسؤولیتعال

ت د اولیۀ ازدواج که شامل عشق، محبت وصمیمیتکنولوژي، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی در تغییر کارکر
عوامل گوناگونی چون عوامل ). 4،1999برگرو هانا(، نقش اساسی داشته است باشدمیبین زن و شوهر

و ایجاد عشق و تفاهم سزایی را در برقراري روابط صمیمانههشخصیتی و تجارب دوران کودکی نقش ب
صدقی طارمی،(کنند و همین امر نیز به نوبه خود در ثبات ازدواج بسیار مؤثر است ها ایفا میدر زوج
1383.(

8طالق،7قطع روابط زناشویی،6،یهم پاشیدگی زناشویازمانندهمراه مفاهیمی 5ثباتی ازدواجبی

توان گفت که می). 2006، 9براون و همکاران(کیفیت زناشویی پایین و ترك ازدواج، استفاده شده است
از هم پاشیدگی زناشویی عمل . ند، مفاهیم متمایزي هستندااین موارد در عین حال که به هم مرتبط

بارت دیگر قطع روابط به ع. کندقانونی انحالل یک ازدواج را به واسطه طالق یا جدایی دائمی، تعیین می
عمد از از طریق طالق یا جدایی و از هم پاشیدگی غیربرگیرنده از هم پاشیدگی عمديزناشویی، در

یابی کیفی از ازدواج سالم مشخص کیفیت زناشویی پایین نیز، در مقایسه با ارزش.طریق مرگ است
ازگاري، رضایت پایین، ناخشنودي در یک رابطه کیفیت زناشویی پایین در واقع درجه پایینی از س. شودمی

بر تمایل باال براي طالق،کیفیت زناشویی پایین لزوما. دهدو شاید عملکرد نابسنده زوج را نشان می
). 1985، 10بوث و همکاران(جدایی یا ترك کردن رابطه داللت نمی کند

اصطالح براي مشخص کردن گرایش توان گفت که این میثباتی ازدواجتر از بیواضحدر تعریفی 
ثباتی ازدواج در این تعریف در برگیرنده سه حالت است که بی. داردداللتیک زوج به انحالل ازدواج

هاي شناختی رابطه نگرانی-2.)من چه احساسی درباره ازدواجم دارم(یک وضعیت عاطفی -1: عبارتند از
.)نم یا پشت احساس من چه فکري وجود دارد؟کمن چه فکري درباره چگونگی نتیجه احساسم می(
لو وایت و ) (زنم؟من واقعاً در نتیجه احساسم و افکار متعاقب آن دست به چه اعمالی می(اعمال معین -3

ثباتی ازدواج به عنوان گرایش زوج به طالق اشاره دارد که در تعریفی دیگر، مفهوم بی).2009، 11و لوین

1-Madathil&Benshoff
2-intimacy
3-Batt
4- Berger& Hannah
5- marital instability
6-Marital dissolution
7- Marital  relationship disruption
8-divorce
9-Brown & et al
10-Booth& et al
11-Waite,Lou&Lewin
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فکر کردن درباره این موضوع که آیا ازدواجشان (حالتی شناختی-1:ت استاین موضوع  شامل دو حال
که فرد در نتیجه عملی(حالت رفتاري- 2) در وضعیت دشواري قرار دارد یا فکر به وقوع پیوستن طالق

ثباتی ازدواج زمانی مطرح در واقع بی). دهدمیاحساسش و یا در گفتگو با همسرش درباره طالق انجام
اندیشند و یا اعمالی را انجام یک عضو از زوج یا هر دو  عضو زوج، درباره طالق یا جدایی میاست که 

؛ 2006؛ بروان و همکاران، 1985بوث و همکاران، (گرایش دارد،دهند که به پایان رساندن ازدواجمی
).2010، 1هالوگ و ریچتر

که تداوم و پیوستگی ازدواج را ثباتی به عنوان قطب منفی از یک پیوستاريمفهوم بییبه طورکل
اگر یک ازدواج باثبات و پایدار نیروهاي زیادي دارد که هر عضو زوج را ملزم . شوددیده میدهد،نشان می

ثبات نیروهایی دارد که هر عضو زوج را در جهت جدا کند، یک ازدواج ناپایدار و بیبه با هم بودن می
ثباتی ازدواج از عوامل درون فردي و بین فردي متعدي نشأت بی). 1983بوث،(دهد شدن از هم سوق می

دلبستگی .است2ثباتی ازدواج، دلبستگیدر این میان یکی از عوامل درون فردي مؤثر بر بی. گیردمی
3انگاره دلبستگیه بکوشد مجاورتطوري که یکی از طرفین مینی پایدار بین دو فرد است، بهپیوند هیجا

). 1999، 4فالنگان(اي عمل کند تا مطمئن شود که ارتباط ادامه داردگونهرا حفظ کرده و به 3دلبستگی
شود و فرد ال میر ترس، غمگینی و بیماري دارد، فعهایی نظیرفتار دلبستگی هنگامی که شخص احساس

در نظریۀ ). 2002، 5زیمرمن و بیکر(سازد جو یا نزدیک ماندن به شخصِ آشنا، وادار میو را به جست
دهند و هاي دلبستگی را شکل میکه روابط اولیۀ دوران کودکی، سبکبر این نکته تأکید شدهدلبستگی 

-یارنوز (گذارنددهی روابط بین فردي، تأثیر میبر دیدگاه فرد در مورد خود، دیگران و روش سازمان
شخصی در توان به صورت الگوهاي تفکر، احساس و رفتارهاي هاي دلبستگی را میسبک).2010، 6یابن

، 7و همکارانبوتوناري(نزدیک با مراقب، شریک عاطفی و دیگر افراد صمیمی تعریف کرد ۀدر رابط
و 10، اجتنابی9، سه سبک دلبستگی ایمن)2010، 8، به نقل از لی1987، بلهار و واترز،ورثساین). 2007

افراد داراي . استسالی نیز مورد تأیید قرار گرفته را در کودکی توصیف کردند که در بزرگ11دوسوگرا
سبک دلبستگی ایمن در برقراري روابط صمیمی راحت هستند، به دریافت حمایت از سوي دیگران تمایل 

افراد داراي .عات و انتظارات مثبت دارندتوقدهند، تصویري مثبت از خود دارند و از دیگران نشان می
ها اعتماد و اتکا آن. شوندظن تلقی میسرد و داراي سوء هیجانیسبک دلبستگی اجتنابی خود را از لحاظ 

1-Hahlweg& Richter
2-attachment
3-attachment figure
4-Flanagan
5-Zimmermann
6-Yárnoz-Yaben
7-Bottonari
8-Ly
9-secure
10-avoidant
11- ambivalence
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ها صمیمی شوند احساس یابند و هنگامی که دیگران خیلی با آنبه دیگران را براي خود مشکل می
افراد داراي سبک دلبستگی دوسوگرا خود را به عنوان افرادي که به درستی از جانب . کنندنگرانی می

ها گیرند و از این امر که دیگران آندر نظر می،نفس هستنددیگران درك نشده و داراي کمبود اعتماد به 
).2003، 1مارکوس(کنند ت نداشته باشند، احساس نگرانی میرا ترك کرده یا به طور واقعی دوس

هاي متعددي هاي دلبستگی با مسائل زناشویی و موضوعات ازدواج، پژوهشدر خصوص رابطه سبک
4، به نقل ازگالو و اسمیت،31992سنچک و لئونارد،؛ 21991هازان،کوبک و (براي مثال. انجام شده است

سازگاري زناشویی همبستگی اي نشان دادند که بین سبک دلبستگی ومطالعهدر) 42001اسمیت،
نیز در پژوهشی نشان دادند که .)2001به نقل از گالو و اسمیت،،5،1996کولینس(دارد معناداري وجود

برنن و . ممکن است به طور معناداري عملکرد زناشویی را پیش بینی کندها تعامل سبک دلبستگی زوج
ها را اط بین سبک دلبستگی و متارکه زوجدر پژوهشی ارتب) 1385، به نقل از جاللی تبار،1998(6شیور

وري ازدواج مورد در پژوهشی نقش دلبستگی بزرگساالن درکنش) 1379(در ایران مظاهري . تأیید کردند
و سازگاري ر داد و نشان داد که همبستگی باالیی بین سبک دلبستگی، ساختار خانواده بررسی قرا

انجام گرفت نتایج نشان داد که بین ) 1387(چنین در پژوهشی که توسط تیموري هم. زناشویی وجود دارد
و هم در مردان رابطه مستقیمهاي دلبستگی اضطرابی دوسویه با تعارضات زناشویی هم در زنان وکسب

بدین معنا که زندگی زناشویی افراد داراي سبک دلبستگی اضطرابی دوسویه با . معناداري وجود دارد
چنین در این پژوهش نشان داده شد که میان سبک هم. باشدتري همراه میتعارضات زناشویی بیش

. اداري وجود داردهم در مردان ارتباط مستقیم و معندلبستگی اجتنابی با تعارضات زناشویی هم در زنان و
. باشدتري همراه  میبدین معنی که زندگی افرادي با سبک دلبستگی اجتنابی با تعارضات زناشویی بیش

همبستگی منفی و معناداري یافت شد، بدین ،چنین بین سبک دلبستگی ایمن با تعارضات زناشوییهم
.معنی که افراد داراي سبک دلبستگی ایمن در زندگی زناشویی خود تعارضات کمتري دارند

هاي دلبستگی توان گفت  شناخت  نقش سبکبانی نظري و پژوهشی ارائه شده میدر جمع بندي م
گیري از تواند در پیشمی،ازدواجهاي دلبستگی بر چنین شناخت نتایج تعامالت سبکها و همزوج
، ضرورت انجام پژوهشی را پیرامون اثرات دلبستگی بر ازدواجانجام مداخالت بالینیثباتی ازدواج و یابی

هاي علمی حاکی از آن است هاي انجام شده در پایگاهجوو با این حال جست.در این زمینه موجه سازد
به همین دلیل هدف پژوهش . که این شیوه تاکنون کمتر در ایران مورد بررسی علمی قرار گرفته است

در نظر گرفته شد تا از این طریق بستر و ثباتی ازدواجهاي دلبستگی و بیبین سبکحاضر بررسی ارتباط 
ر بر این اساس د.اوران در ایران فراهم شودشناسان و مشکارگیري این شیوه در میان روانزمینه به

1-Marcus
2-Kobak&Hazan
3-Senchak&Leonard
4- Gallo & Smith
5-coolins
6-bernen&shaver
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هاي دلبستگی سه گانه از نظر آیا بین افراد داراي سبک-1: شودپژوهش حاضر سواالت زیر مطرح می
هاي یک از سبکثباتی ازدواج در کداممیزان بی-2ثباتی ازدواج، تفاوت معناداري وجود دارد؟میزان بی

تر است؟دلبستگی بیش

روش 
جامعه آماري . حاضر در چارچوب یک طرح غیر آزمایشی، از نوع پیمایشی انجام شده استپژوهش

مرد 87(نفر 150ها این پژوهش کلیۀ کارمندان متاهل دانشگاه شهید بهشتی تهران بود که  از بین آن
که الزم به ذکر است . ، به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند)زن 63و

ها، توضیحاتی در زمینۀ هدف پژوهش و شیوه هاي مورد نظر توسط آزمودنیپیش از تکمیل مقیاس
براي تجزیه و تحلیل . ها ارائه گردیدگران، براي آزمودنیهاي استفاده شده توسط پژوهشتکمیل مقیاس

.استفاده گردید2و آزمون تعقیبی شفه1راههها از تحلیل واریانس یکداده

ابزار پژوهش 
-سؤالی است که براي اندازه14ثباتی ازدواج، یک ابزار شاخص بی3:ثباتی ازدواجشاخص بی.1

شده تدوین)1387، به نقل از ثنایی،4،1987و همکارانادواردز(گیري عدم ثبات ازدواج زناشویی توسط
چنین سال و هم55زیر زن و مرد متأهل2034براي 1980این آزمون براي اولین بار در سال . است

هاي متعددي روایی این مقیاس در پژوهش. کار گرفته شدهب1983در سال 1578برایزن و مرد متأهل 
هاي مربوط به مشکالت و مورد سنجش و تأیید قرار گرفته است و همبستگی مثبت آن با مقیاس

و خرسندي زناشویی همبستگی  هاي مربوط به تعاملمقیاساختالفات زناشویی و همبستگی منفی آن با
ثنایی، (گزارش شده است% 93پایایی این مقیاس با روش آلفاي کرونباخ .مورد تأیید قرار گرفته است

، براي محاسبه ضریب اعتبار این ابزار از روش همبستگی بین دو )1379(درایران نیز یاري پور). 1387
.گزارش نمود% 70کرد و ضریب اعتبار را زمون استفاده آنیمه براي ارزیابی قابلیت اعتبار 

این پرسشنامه توسط هازان و شیور(AAQ):5هاي دلبستگی بزرگساالنپرسشنامه سبک. 2
آزمودنی به سه پاراگراف که به ) AAQ1(تدوین شده و شامل دو بخش است که در بخش اول )1993(

) AAQ2(در بخش دوم . دهدمیاي پاسخ در یک مقیاس هفت درجههاي توصیفی طرح شده شکل جمله
ها، تشابه خود را ها مطرح شده، ولی این بار آزمودنی تنها با عالمت زدن یکی از آنهمان توصیفمجددا

اي است و از نتایج حاصل وم پرسشنامه بر اساس مقیاس مقولهبخش د. کندها بیان میبا یکی از توصیف
در این پژوهش فقط بخش . شودهندگان استفاده میدلبستگی پاسخ دهاي بندي سبکاز آن براي گروه

1-Analysis of Variance (ANOVA)
2- post-hoc Scheffe test
3- Marital Instability Index(MII)
4- Edwards
5-AdultAttachmentQuestionnaire
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-ها در یک مقیاس اسمی به سبکدوم این پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت که از این طریق آزمودنی
به ترتیبضریب اعتبار از طریق آلفاي کرونباخ و باز آزمایی. هاي مختلف دلبستگی اختصاص داده شدند

سال رضایت بخش و معنی دار است روایی پرسشنامه دلبستگی بزرگ. گزارش شده است،73/0و 79/0
با استفاده ) 1379(ضریب اعتبار این پرسشنامه توسط بشارت در ایران نیز).1999کراول، فارلی و شیور، (

.، گزارش شد92/0از روش باز آزمایی 

هایافته
هاي دلبستگیتوزیع میانگین ها و مجموع مجذورات سبک. 1جدول 

ناحیه رد درسطح آلفاي
درصد5 خطاي استاندارد 

میانگین
انحراف 
استاندارد میانگین تعداد هاي سبک

بیشینهدلبستگی کمینه
0073/10 4825/6 87653/0 13572/6 2449/8 49 ایمن
7171/16 5339/8 00642/2 35000/11 6250/12 32 دوسویهاضطرابی
0803/11 8617/8 55590/0 61765/4 9710/9 69 اجتنابی
1273/11 8194/8 58397/0 15218/7 9733/9 150 کل

هاي دلبستگی ایمن و شود میانگین سبک اضطرابی از سبکمشاهده می1طور که در جدول همان
.تر استاجتنابی بیش

پاسخ به سواالت پژوهش
ثباتی ازدواج تفاوت معناداري نظر میزان بیهاي دلبستگی سه گانه از آیا بین افراد داراي سبک. 1

وجود دارد؟

ثباتی ازدواجهاي دلبستگی و میزان بیتحلیل واریانس یکراهه براي مقایسه سبک. 2جدول

میانگین مجموع درجه آزاديمجموع مجذوراتمنبع تغییرات
FPمجذورات

390/3712695/185765/3025/0هابین گروه
503/725167323/49هادرون گروه

893/7621149کل

هاي دلبستگی سه گانه از نظر میزان ، بین افراد داراي سبکشودمشاهده می2طورکه درجدولهمان
).>05/0P(ثباتی ازدواج تفاوت معناداري وجود داردبی
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هاي دلبستگی بیشتر است؟ثباتی ازدواج در کدامیک از سبکمیزان بی. 2

ثباتی ازدواجهاي دلبستگی و بیهاي سبکنتایج آزمون شفه براي مقایسه میانگین. 3جدول 
ناحیه رد درسطح آلفاي

درصد5 معناداري انحراف 
استاندارد تفاوت میانگین ها 2گروه 1گروه 

بیشینه کمینه
328/4 -

5184/1
3274/8-
9706/4-

025/0
423/0

59623/1
31203/1

38010/4-
72612/1-

اضطرابی ایمن
اجتنابیدوسویه

3247/8
3648/6

4328/0
0605/1-

025/0
213/0

59623/1
50206/1

38010/4
65399/2

اضطراب دوسویه    
ایمن اجتنابی

9706/4
0605/1

5148/1-
3648/6-

423/0
213/0

31203/1
50206/1

72612/1
65399/2-

ایمناجتنابی 
اضطراب دوسویه

گیریم که بین سبک دلبستگی ایمن و اضطرابی دو سویه  از نظر میبا توجه به جدول فوق نتیجه
این نتیجه بدان معناست که افراد داراي ).>05/0P(داري وجود داردثباتی ازدواج تفاوت معنیمیزان بی

تري از هاي دلبستگی ایمن میزان بیشنسبت به افراد داراي سبکسویه سبک دلبستگی اضطرابی دو
ستگی اجتنابی و از طرفی این تفاوت بین افراد داراي سبک دلب. کنندثباتی را در ازدواج خود تجربه میبی

. P)<05/0(هاي دلبستگی ایمن و اضطرابی دوسویه معنادار نبوده استافراد داراي سبک

بحث و نتیجه گیري
ثباتی ازدواج در زنان و هاي دلبستگی و میزان بیبررسی ارتباط بین سبکحاضر با هدفپژوهش

راهه براي سوال اول پژوهش حاضر نشان داد که بین نتایج تحلیل واریانس یک. مردان متاهل انجام شد
داردثباتی ازدواج تفاوت معناداري وجود میزان بیگانه از نظرهاي دلبستگی سهسبکافراد داراي

)05/0P<.(این یافته به نوعی با مطالعات)،کوبک و ؛2001به نقل ازگالو و اسمیت،،1996کولینس
، به نقل از 1998؛ برنن و شیور،2001، به نقل ازگالو و اسمیت،1992سنچک و لئونارد،و1991هازان،

توان گفت که افراد داراي میدر تبیین این یافته.سو است، هم)1379و مظاهري،1385جاللی تبار،
ها هاي شخصیتی متفاوتی هستند که هریک از این ویژگیهاي دلبستگی مختلف داراي ویژگیسبک

افرادي که به عنوان مثال). 1383صدقی طارمی، (تواند تعیین کننده مهمی در ازدواج فرد قلمداد شودمی
،تري از اضطرابسبک دلبستگی ایمن دارند به واسطه آن تمایل دارند به حوادث پردغدغه با سطوح پایین

چنین این هم. نسبت به افرادي که در سطوح باالي بعد دلبستگی اضطرابی هستند واکنش نشان دهند
د اضطرابی و اجتنابی قرار دارند،تري نسبت به افرادي که در درجات باالیی از ابعاافراد به احتمال بیش

تري نشان گویی به نیازهاي او حساسیت بیشتجربیات مثبت در رابطه با شریک شان دارند و در پاسخ
افراد با سبک ).2002میکالنکرو همکاران،(تري نسبت به خود دارند و به طورکلی دیدگاه مثبتدهندمی

هاي هیجانی وحسادت معمول از صمیمیت، افراط و تفریططورگر، افرادي هستند که بهدلبستگی اجتناب
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ها اعتقاد دارند که براي شاد بودن نیازي به عشق نیست و افراد داراي سبک دلبستگی آن. ترسندمی
ها، سویه افرادي هستند که عشق را تحت عناوینی  مانند وسواس، افراط و تفریط در هیجاناضطرابی دو

مسأله هستند در ضمن این افراد نگران این. کنندت در رابطه تجربه میجذابیت جنسی افراطی و حساد
ها را که شاید شریک شان آناي دارد یا تفکر درباره اینها عشق و عالقهشان به آنکه آیا واقعاً شریک

ود لذا وج). 1383؛ به نقل از صدقی طارمی،2001ایزنگ وفالنگان،(ترك کند در این افراد غالباً وجود دارد
نتایج آزمون شفه .ثباتی ازدواج دور از انتظار نیستهاي دلبستگی و میزان بیتفاوت معنادار بین سبک

دوبراي سؤال دوم پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اضطرابی
معنی که افراد داراي سبک بدین . ثباتی ازدواج تفاوت معناداري وجود داردسویه از نظر میزان ارتباط با بی

ثباتی را در تري از بیدلبستگی اضطرابی دوسویه نسبت به افراد داراي سبک دلبستگی ایمن میزان بیش
ثباتی ازدواج در ها حاکی از آن بود که تفاوت میزان بیاز طرفی این تحلیل. کنندمیاحساسازدواج خود 

سویه معنادار هاي دلبستگی ایمن و اضطرابی دواي سبکافراد داراي سبک دلبستگی اجتنابی با افراد دار
گفت، این تواناما می.یافت نشد،ها را تایید کندان پژوهشی که مستقیماً این یافتهدر این می. باشدنمی

توان در تبیین  احتمالی این یافته می. هماهنگ است) 1387(مطالعه تیموري هاينتایج تا حدي با یافته
نسبت به ،ثباتی ازدواج در افراد داراي سبک دلبستگی اضطرابی دوسویهل باال بودن بیگفت شاید دلی

هاي شخصی جهت ل اعتقاد ضعیفی نسبت به توانمنديسبک ایمن این باشد که چون افراد دسته او
دچار اضطراب-از جمله همسر خود-پذیري دارند و هنگام برقراري ارتباط با دیگرانولیتئمس
از طرفی . دهندتري در ازدواج خود روابط متزلزل نشان می، به احتمال بیش)1987هازن وشیور،(گردندمی

توانند به شریک خود اعتماد کافی داشته باشند و همواره در راد به خاطر احساس عدم امنیت نمیاین اف
از سوي دیگر افراد ). 2001گالو و اسمیت، (رند بنگرانی و دلشوره نسبت به نتیجه و پیامد روابط به سر می

تر مسؤولیت پذیر بوده این افراد بیش. کنندداراي سبک دلبستگی ایمن همواره به شریک خود اعتماد می
دانند و ا شدن را یک فرایند استرس زا نمیها جدآن. گیرندو کمتر براي روابط خود آینده شوم در نظر می

تر این ایمنی خاطر منجر به تمرکز بیش. نداشته باشندخودسی از روابط آیندهشود که ترهمین باعث می
طور مطمئن و کامل ین افراد محبت و عالقه خود را بها. شودتر از روابط میبر زمان حال و لذت بیش

ن در ای).2002میکالنکر و همکاران،(کنندکمتر از الگوهاي مبهم ارتباطی استفاده میکنند وابراز می
هاي پژوهش تفاوت معناداري بین میزان بی ثباتی ازدواج در افراد داراي سبک دلبستگی اجتنابی و سبک

در حد توان گفت که این افراد احتماالً اما به طور کلی می. سویه دیده نشددلبستگی ایمن و اضطرابی دو
واج در افراد داراي سبک ثباتی ازدیکی از علل پایین بودن بی. شوندو وسط این پیوستار واقع می

جایی که افراد داراي این سبک تواند این باشد که از آنسویه، میدلبستگی اجتنابی نسبت به اضطرابی دو
ایمنی در روابط، از صمیمیت و آمیختگی عاطفی واهمه دارند، از این رو به نظر به علت احساس نا

شان و رفتن به سمت ، ازجمله خروج از ازدواج فعلیرسد نسبت به برقراري روابط صمیمانه دیگريمی
باشد، تمایل کمتري داشته باشندروابط نزدیک و صمیمانه دیگري میازدواج جدیدي که مستلزم برقراري
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نشان داد که به طور کلی نتایج این پژوهش ). 1383، به نقل از صدقی طارمی،2001ایزنگ وفالنگان،(
ثباتی ازدواج تفاوت معناداري مشاهده دلبستگی سه گانه از نظر میزان بیهاي بین افراد داراي سبک

سویه نسبت به سبک دلبستگی ایمن میزان از طرفی افراد داراي سبک دلبستگی اضطرابی دو. شودمی
ترین ثبات کنند و افراد داراي سبک دلبستگی ایمن بیشتري از بی ثباتی را در ازدواج خود تجربه میبیش

دهد، شناخت سبک دلبستگی افراد و نحوه چنین نشان مینتایج این تحقیق  هم. را در ازدواج خود دارند
این یافته .برقراري ارتباط بین کودك و مراقبانش، نقش مهمی در شناسایی و حل مسائل ازدواج او دارد

ضر بر اصالت دلبستگی و هاي پژوهش حادر سطح نظري یافته. نمایدکاربردهاي نظري و عملی را القا می
بررسی در سطح نظري،چنینهم. نقش تعیین کننده، پایدار و مستمر آن در طول ازدواج، داللت دارد

ثباتی ازدواج هنوز مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است، لذا هاي دلبستگی و بیارتباط سبک
در . ان داخلی را به این متغیرها جلب نمایدانجام این پژوهش می تواند به عنوان شروع، توجه پژوهشگر

زندگی تر به این سازه درثباتی ازدواج توجه بیشگذاري دلبستگی بر بیح عملی نیز با توجه به تأثیرسط
هنجار و مداخالت بالینی براي رفع اختالالت ناشی از هتر شدن دلبستگیِ بغنیچنین زناشویی و هم

تواند براي نتایج حاصل از این مطالعه می.رسدالزم به نظر میهاهنجار در زوجه نابهايدلبستگی
گشا مشاوران و متخصصان مسائل ازدواج  و خانواده براي اتخاذ راهبردهاي درمانی و حمایتی مفید و راه

که گروه نمونه را کارکنان با توجه به این. هاي نیز برخوردار استپژوهش حاضر از محدودیت. باشد
ها باید با احتیاط صورت دهند، تعمیم نتایج به تمامی اقشار و گروهشهید بهشتی تشکیل میدانشگاه 

ثباتی ازدواج در جامعه ایرانی، انجام تر در بررسی ارتباط دلبستگی و بیبگیرد، لذا براي موضع گیري قاطع
.رسدها ضروري به نظر میر سایر فرهنگهاي متنوع تر و دتر در نمونهپژوهش هاي بیش

تقدیر و تشکر
از کارکنان دانشگاه شهید بهشتی که به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند و با همکاري 

.گرددن پذیر گردید، تشکر و قدردانی میها اجراي پژوهش امکاصمیمانۀ آن
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