
 Applied Psychological Research Quarterly شناختيهاي کاربردي رواننامه پژوهشفصل

61-43 (,1)10 ,1398                                                                                              2019, 10(1), 43-61 

 

کننده یلنقش تعدبا توجه به ینزوج یو سازگار یدلبستگ یهاسبک ینرابطه ب

 یعاطفمزاج
The Moderating Role of Affective Temperament on the Relationship 

Between Attachment Styles and Dyadic Adjustment States 
 

 Mona Ghazian *انیمونا قاض

 Mohammad Ali Besharat **محمدعلی بشارت

 Seyed Mohamad Reza Rezazade ***سیدمحمدرضا رضازاده
 

 چکیده

کنندد   یلنقددش د دد  يهدد ا اپ پددژوهش ،ابددر  برر دد
 يو  داپاار يدلبستگ يها بک یندر رابطه ب يعاطفمزاج
 194فدرد متههدل ) 378شدامل  يآمدار جام هبود.  یيپناشو
پدژوهش   یدنکنند اان در امرد( بودند . شدرک  184پن  

 ی وبدد  یددا مق  (AAI)بزراسددا   يدلبسددتگ یددا مق
  یدددا ( و مقGRIMSرا ددد  )-الومبدددو  یيپناشدددو

کردند .  یدل( را دکمPNES) يمثب  و منفد یريپذیجانه
و  يدلبسددتگ يهدداپددژوهش ننددان داد   ددبک یجنتددا
 ینوجپ يدوانن   اپااريطور مجزا مهرک ام به يعاطفمزاج
 ي مثبد  و منفد يیرپدذیجدانه یانکنن . اپ م ینيبیشرا پ

 اب داد یندوانسد  در رابطده بد ي منفد یريپدذیجاندنها ه
ش نقد ینپوج يدو وارا و  اپاار یمنو ناا یمنا يدلبستگ

وان دديپدژوهش مد یدنا يهایافتهکن . اپ  یفاکنن   ایلد  
 يبدا  داپاار يدلبسدتگ يهداارف   رابطده  دبک یجهنت

بهتدر  يعداطفچدون مزاج یرهدایيدر د امل با متغ یيپناشو
 شود.يم ییندب

مثبدد    یريپددذیجددانه ي : دلبسددتگیاادیکل یهاااواژه

 ینپوج ي اپاار ي منف یريپذیجانه
 

Abstract 
The purpose of the present study was to examine 
the moderating role of positive and negative 
affectivity on the relationship between 
attachment styles and dyadic adjustment. 
Participants consisted of 378 married individuals 
(194 women, 184 men). All of whom completed 
the Adult Attachment Inventory (AAI), The 
Glombok-Rust Inventory of Marital State 
Questionnaire (GRIMS), and The Positive and 
Negative Emotionality Scale (PNES). The results 
showed a significant positive correlation between 
secure attachment style and positive affectivity 
with dyadic adjustment. Insecure attachment 
styles (avoidant and ambivalence) and negative 
affectivity showed a significant negative 
correlation with dyadic adjustment. Analysis of 
data also revealed that the relationship between 
secure and insecure ambivalence attachment 
styles and dyadic adjustment were moderated by 
negative affectivity. Increasing levels of negative 
affectivity was accompanied stronger relationship 
between secure and insecure ambivalence 
attachment styles and dyadic adjustment. It can 
be concluded that attachment styles as well as 
positive and negative affectivity can predict 
dyadic adjustment. 
Keywords: Attachment, Negative Affect, 
Positive Affect, Dyadic Adjustment 
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 مقدمه
خدانواد  بده  ی بودن آن دارد. اهميدالل  بر کارکرد یخيمختلف دار يهانهاد خانواد  در طو  دور  ی ارياپ

 دالم  و رشد  خدانواد  در آن ا د  )مهدران  هدر جام ده وابسدته بده يا   که  الم  و بالن ا ياان اپ 
در ادامده  1 اپااري پناشویي (. با شروع اپدواج و ایجاد رابطه پناشویي نقش1394و فر،بخش   يکالنترهرمز

(  1990)  دینها و ماکرجدک .شودایري پیام هاي مثب  و منفي آن آشکار مي،یات پن اي منتر  و شکل
دانن  که در آن پن و شوهر در بینتر مواقع ا،سا  ناشدي اپ خوشدبختي و  اپااري پناشویي را وب یتي مي

ین اپ طریق عالقه متقابل  میزان مراقب  اپ هم یگر  بخش بین پوجربای  اپ هم یگر دارن  و روابط ربای 
 ی ارپیابي ا  . همسراني که اپ  اپااري پناشویي باالیي برخوردارند   ربداپذیرش و دفاهم با یک یگر قابل

 يبداالدر یسدتيبهز يهدادهند   اپ نندانهيپا ننان ما تر  یطدر شرا يدارن   دحمل باالدر ياپ پن ا يکل
  یق در ،ق(. 2012و براون   ینرکنن  )آ ودو  آرون  فيم یاف در 2خوددر ،رم  يات باالدربرخوردارن  و نمر

با  ینداشته باشن ؛ در مقابل  پوج يدررود که روابط بلن م ت و اپدواج باثباتي اپاار انتظار م کامالً یناپ پوج
 ي( که  اپاار2016) يو درنت یک(. کن ر2016  يو درنت یککنن  )کن رميدر طالق را دجربه یفب  ي اپاار
 یو دتگي پ یي پناشدو ی همچدون ربدا يکن   عوامل مختلفيم یفد ر یک یگربا  ینرا انطباق پوج یيپناشو

 در یدک  (1984) 3اند . برشدی  دطو  مختلدف آن اثرادذار دانسدته یدريادوافق  عاطفه و د ارض بدر شدکل
 را ند یدا نا داپااري پناشدویي اثراذاره در  داپااري ک 5فرديو برون 4فرديهاي درونمکانیسم  بن يطبقه

برشمرد  ا  . این عوامل شامل رفتارهاي اردباطي آشکار  عواطف  رابطه جنسي  عوامل فیزیولوژیک  درآم  
 يهدایژادي(. و1987 یور ا   )به نقل اپ هاپن و شد 6هاي شخصیتيهاي اردباطي و ویژايو اشتغا   مهارت

و  يفدردینعنوان عامدل مدرثر در روابدط بدبه يمنف یامثب   يهایجاندجربه هبه افراد یشدر ارا یتيشخص
؛ به نقل اپ هومباد  دونلن  2010  7دونلن و لوکا  ي کاش یرنفورت کنن  )ديم یفام نادار ا ينقن يروابط عاطف
نظریده  ي فروابدط عداط يبدانفو  در ،دوپ  برر د يهدایهاپ نظر یگرد یکي(. 2013اوئه و برت  الکونو  مک

 ينوپاد  ماهی  روابط عاطف-ی ني مادر یهاول ي( م تق  ا    ماهی  روابط عاطف1969ا  . بالبي ) 8دلبستگي
 کن . یک فرد را در  را ر پن اي د یین مي

                                                 
1- marital adjustment 
2- self esteem 

3- Berschid, E. 
4- intra-personal 
5- inter personal 

6- personality traits 

7- Dyrenforth, P. S., Kashy, D. A., Donnellan, M. B., & Lucas, R. E. 

8- attachment theory 
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با مناه   رفتار کودکدان  1امن یگا مفهوم پا  با استرش نظریات بالبي و با دوجه بهيپژوهنگران دلبستگ
دقسدیم  5و نداایمن دو دوارا 4  نداایمن اجتندابي3د ته ایمنهاي دلبستگي را به  ه   بک2شناناآ ی در موق 

امدن   یگدا شناخته ش   ا د . پا یزن «6یافتهنا اپمان يدلبستگ»با نام  یمن ناا يان . مقوله  وم دلبستگکرد 
دوان   يم یطبر،سب شرا یگا پا نیا. برديبه او پنا  م يشود که کود  هنگام آشفتگيافته م يمراقباصالتاً به

(. بده1391بندارت  به نقدل اپ ؛ 1978  7باش  )اینسورث  بلهر  وادرپ و وا  یمنناا یا یمنا ي اپ دلبستگینهپم
امن  یگا شود و مفهوم پايم یلدر فرد دنک یرونيب یگا مواپات پاامن به یگا پا يمرور پمان  م اد  درون روان

نخسدتین(. 1391نقل اپ بنارت  ؛ به1978کن  )اینسورث و همکاران  يم ی ارد ادامه پف يبرا یزن يدر بزراسال
هاي دلبسدتگي دمدایزات ا ا دي را در دجسدم(  این بحث را مطر  کردن  که  بک1987) یورهاپن و ش بار 

ندق هدایي کده در ادرا  عکند . فراددر اپ دفداوتبین بزراساالن ایجداد مدي 8عنق رمانتیکهاي مربوط به
دهي پن و شوهرها اپ ربای  پناشویي اینان مدردبط ازارشهاي دلبستگي با خودرمانتیک وجود دارد   بک

يامن در روابط بزراساالن مناه   مد یگا پا ی  پ  یمنو ناا یمن(؛ انواع ا1998  یور)برنان  کالر  و ش ا  
 يدروند هايکن  و دجسمات و انتظاريعمل م یگريد يامن برا یگا عنوان پابه یکهر ینشود. در روابط پوج

در   (1999) 9(. فیندي1391آورد )بندارت  يمد يرابطده پوجدبده یمنياپ نداا يخود را با درجاد یگا مردبط با پا
افرادي که دلبستگي ناایمن دارن  داراي کنتر  ش ی  عداطفي هسدتن  و هیجدان هدحقیقات خود ننان داد ک

نقدل اپ ا د  )بده 10ربدای  پناشدویيکنن   خوبي براي عد مبینيشبینتر اپ نوع منفي ا   که پی ینانها
 ینا یارابطه  اد  ا    یک یيپناشو يو  اپاار يدلبستگ يها بک ینرابطه ب یا(  آ2002  یرپلن  برار و م

رابطده را  یدنا یداکنن   داشته باشن  یلد   یررابطه دهث ینبتوانن  بر ا یگريد یرهايا،تما  وجود دارد که متغ
رابطه داشدته باشد  و هدم بدا  يدلبستگ يهادوان  هم با  بکيکه م یرهایياپ متغ یکيقرار دهن .  یردهثدح 

 یجداني ه یريپدذدر واکنش يفرد يهادفاوتبه ي عاطفا  . مزاج 11يعاطفمزاج یي پناشو ي طو   اپاار
دوران  ینود کده اپ نخسدتشدياطالق م 12ياریمدر خود دنظ يفرد يهادفاوت ین و همچن يو دوجه ي،رکت

                                                 
1- secure base  

2- strange stage 

3- secure 
4- avoidance 
5- ambivalence  
6- disorganized 

7- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Wall, S., & Waters, E. 

8- romantic love 

9- Feeney, J. A. 
10- marital satisfaction 

11- affective temperament 

12- self-regulation  
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 باشدن ميمختلدف ثابد   يهای دارن  و در طو  پمان و موق  یستيپ-يعصب یهمناه   هستن   پارش  قابل
مورددوجه قدرار داد. شدواه  اسدترد   یزن یگريدوان اپ بُ   ديرا م يعاطف(. مزاج1988و رودبارت   يبر ي)در

)وادسون  کالر  و دلگدن   ان کرد  یی را ده 2يمنف یريپذنیجاو ه 1مثب  یريپذیجانه يوجود دو بُ   ا ا 
و  یکراونااون ا   )وادسون  پنب يو پمان يمکان یطشادبودن در شرافرد به یلمثب  دما یريپذیجان(. ه1988
دجربه رندج در فرد به یلدما يمنف یريپذیجان(. در مقابل  ه1992و مولر   یسنقل اپ آقو  پرا؛ به1987  3فوالر
 ي(. ب ضد1992و مدولر   یسنقدل اپ آقدو  پدرا؛ به1984  4مختلف ا   )وادسون و کالر  يهاو پمان یطشرا

 یگرد ي(. برخ2016  ي و همکاران افراد اثراذار ا   )کانا یستيبر بهز يعاطفان  که مزاجمطال ات ننان داد 
و  ی دوان  طدالق  ربدايمثب  م یريذپیجانان  که هعنوان کرد  يومنفمثب  یريپذیجانرابطه ه ینهدر پم
کنند   طدالق ینديبیشدواند  پديمد يمنف یريپذیجانکن . در مقابل  ه ینيبیشاپ اپدواج را پ يناش يشادمان

 (.2014و وود   یرنقل اپ درو؛ به1998  5باش  )اادمنيم ینپوج

 یک ینوجپ ياارو  اپ يدلبستگ يها بک ینرابطه ب یاا   که آ ینپژوهش ،ابر ا يمسهله اصل
 یلرابطه را د   ینادوانن  ي  ميومنفمثب  یريپذیجانمثل ه یگريد یرهايمتغ یاا    يرابطه  اد  خط

در  يومنفمثب  یريپذیجانکنن   هیلنقش د   يپژوهش برر  يپر ش  ه ا اصل ینکنن ؟ در پا خ به ا
 ینب -1ودن  اپ: ب،ابر عبارت  يبرر  يهایهبود. فرب ینپوج يبا  اپاار يدلبستگ يها بک ینرابطه ب

 یمنناا يلبستگد يها بک ینب -2رابطه مثب  وجود دارد؛  ینپوج يو  طو   اپاار یمنا ي بک دلبستگ
مثب  و  طو   یريپذیجانه ینب -3وجود دارد؛  يرابطه منف ینپوج يو دو وارا( و  طو   اپاار ي)اجتناب
 يرابطه منف ینوجپ يو  طو   اپاار يمنف یريپذیجانه ینب -4رابطه مثب  وجود دارد؛  ینپوج ي اپاار

 کن  ويم یل  را د ینپوج يو  اپاار يدلبستگ يها بک ینمثب  رابطه ب يعاطفمزاج -5 وجود دارد؛
 .کن يم یلرا د   ینپوج يو  اپاار يدلبستگ يها بک ینرابطه ب يمنف يعاطفمزاج -6

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
ا  . جام ه موردمطال ه در پژوهش  يهمبستگ يهاو در پمر  پژوهش يراهبرد یاديپژوهش ،ابر اپ نوع بن
 اکن در  يارش  و دکتر يکارشنا  ي در مقاطع کارشنا  یلمتههل در ،ا  دحص یان،ابر  شامل داننجو
 یرا،تماليغ یرياش نمونهصورت در د تر  و با روکنن   بهمنارک  378بود.  1394شهر دهران در  ا  
 يهایماريبپژوهش  ع م ابتال به يبودن در پمان اجرامتههل یل دحص. منغو  بهی ن ه فمن  انتخاب ارد

                                                 
1- positive affect 
2- negative affect 
3- Watson, D., Pennebaker, J. W., & Fogler, R. 

4- Watson, D., & Clarke, L. A. 

5- Gottman, J. M. 
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خروج بود.  یارهاي ا  اپ م  60ورود و  ن باالدر اپ  یارهايو ع م  ابقه طالق اپ م  يو پزشک يروان يج 
شرک  در پژوهش  یطاپ افراد واج  شرا یمیلآدر  ا 550 ا صورت بود که ابت یننمونه به ا يآورروش جمع

  نيبا دامنه  موردبرر ي. نمونه ی افراد موردنظر ار ا  ارد الکترونیکيپس ها به آدر  انتخاب و پر ننامه
و انحراا  7/26 ي ن یانگیندرص (  با م 7/48نفر مرد ) 184درص ( و  3/51نفر پن ) 194 ا   شامل  20-60

  ما  بود. 108ما  دا  1 ینها بيم ت اپدواج آپمودن 42/2 ا تان ارد

 ابزار سنجش
مقیا  دلبستگي بزراسا   که با ا تفاد  اپ مواد آپمون دلبستگي : (AAI) 1مقیاس دلبستگی بزرگسال

هاي داننجویي و جم ی  عمومي ایراني هنجاریابي ش   ا   (  اخته و در مورد نمونه1987هاپن و شیور )
 و  ه  بک دلبستگي ایمن  اجتنابي و دو وارا را در مقیا  باش مي رالي  15(  یک آپمون 1384)بنارت  

 نج . ، اقل و ، اکثر نمر  ( مي5پیاد=  خیلي4  پیاد=3  متو ط=2  کم=1کم=اي لیکرت )خیليدرجه 5
 هاي پر شخواه  بود. برایب آلفاي کرونباخ  25و  5دردیب هاي آپمون بهآپمودني در پیرمقیا 

 براي کل  مرد( 620پن   860؛ n=1480هاي ایمن  اجتنابي و دو وارا در مورد یک نمونه )پیرمقیا 
 87/0و  89/0  90/0و براي مردان  87/0 و 90/0  91/0 براي پنان؛ 88/0 و 89/0  91/0دردیب بهها آپمودني

 ا  . برایب همبستگي بین خوب مقیا  دلبستگي بزراسا   2درونيمحا به ش  که ننانه همساني
 3هفته براي  نجش پایایي باپآپمایيبا فاصله چهارها در دو نوب  نفري اپ آپمودني 300هاي یک نمونه نمر 

ها بههاي دلبستگي ایمن  اجتنابي و دو وارا براي کل آپمودنيمحا به ش . این برایب در مورد  بک
محا به ش  که  73/0و  81/0  85/0و براي مردان  75/0 و 82/0  86/0براي پنان ؛ 74/0 و 83/0  87/0دردیب 

با  نجش   مقیا  دلبستگي بزراسا  4بخش مقیا  ا  . روایي محتوایيننانه پایایي باپآپمایي ربای 
شنا ي موردبرر ي قرار ارف . برایب دوافق نفر اپ متخصصان روان 15هاي برایب همبستگي بین نمر 

محا به ش . روایي  57/0 و 61/0  80/0دردیب تگي ایمن  اجتنابي و دو وارا بههاي دلبسکن ا  براي  بک
و  "منکالت بین شخصي"هاي مقیا  دلبستگي بزراسا  اپ طریق اجراي همزمان مقیا  5همزمان

. نتایج برایب اردی ها ارپیابي نفري اپ آپمودني 300در مورد یک نمونه  "،رم  خود کوپر ا می "
هاي منکالت ها در  بک دلبستگي ایمن و پیرمقیا ننان داد که بین نمر  آپمودني همبستگي پیر ون

هاي ،رم  خود همبستگي ( و با پیرمقیا r=-83/0 دا r=-61/0بین شخص همبستگي منفي م نادار )اپ 
 هاي دلبستگي ناایمن وها در  بکبین نمر  آپمودني ( وجود دارد.r=41/0دا  r=39/0 مثب  م نادار )اپ

                                                 
1- Adult Attachment Inventory (AAI) 
2- internal consistency 

3- test-retest reliability 

4- content validity 

5- concurrent validity 
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هاي ( و با پیرمقیا r=45/0دا  r=26/0همبستگي مثب  م نادار )اپ   هاي منکالت بین شخصپیرمقیا 
دهن   روایي کافي مقیا  دلبستگي د   آم . این نتایج ننان،رم  خود همبستگي منفي  اما غیرم نادار به

   بک دلبستگي اجتنابي و بزراسا  ا  . نتایج دحلیل عوامل نیز  با د یین  ه عامل  بک دلبستگي ایمن
 1392و  1384مقیا  دلبستگي بزراسا  را مورد دهیی  قرار داد )بنارت   1 بک دلبستگي دو وارا  روایي  اپ 

 (.2011الف  

-الومبو )پر ننامه وب ی  پناشویي  (:GRIMS) 2ستار-پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک
اي لیکرت )کاماًل ها در مقیا  چهار درجه ش رالي ا  . پر 28مقیا  ( 1986و همکاران   را  

میزان در پمینه  3دا  0(  منکالت موجود در روابط پناشویي پوجین را اپ نمر  3  کامالً مخالف=0موافق=
  ابراپ محب   7  هم ردي6  منارک 5  وفاداري4  د ه نیاپهاي یک یگرپوجین نسب  به دوجه و 3،سا ی 

 84 نج . ، اقل نمر  آپمودني در این مقیا   صفر و ، اکثر نمر  ميین پوجو هم لي  8اعتماد  صمیمی 
شود. در درجه  بر،سب ش ت و ب ف منکالت پناشویي محا به مي 9 ها درا  . نمر  دراپش   آپمودني

براي  94/0ها و اي اپ پنبراي نمونه 92/0فرم فار ي این پر ننامه  نمر  کل مقیا  با آلفاي کرونباخ 
(. برایب همبستگي بین 1380باالي پر ننامه ا   )بنارت   9درونيمحا به ش  که ننانه همساني وهرهاش

و  =73/0rهاي پن آپمودني  =77/0rها ها در دو نوب  با فاصله دو هفته براي کل آپمودنيهاي آپمودنينمر 
 .باش ميپر ننامه  خوب 10ننانه پایایي باپآپمایي r=75/0هاي مرد آپمودني

که اپ  باش مياي اویه 20مقیا   یک ابزار  این :(PNES) 11پذیری مثبت و منفییاس هیجانمق
( اقتبا  ش   ا  . پر ننامه مزاج 2009و  2007؛ ایونز و رودبارت  ATQ) 12پر ننامه مزاج بزراسا 

ایري اب اد ( براي ان اپ 1988و برا ا  م   دري بري و رودبارت ) باش ميمحور   مقیا ي نظریهبزراسا 
)کاماًل  1اپ   یا مق یندر ا پذیري مثب  و منفيهیجان يها اخته ش   ا  . دامنه نمر  13عاطفيمزاج

                                                 
1- construct validity 

2- Golombok-Rust Inventory of Marital State Questionnaire (GRIMS) 
3- sensitivity 

4- commitment 

5- loyalty 

6- cooperation 

7- sympathy 

8- intimacy 

9- internal consistency 

10- test-retest reliability 

11- Positive and Negative Emotionality Scale (PNES) 

12- Adult Temperament Questionnaire (ATQ) 

13- affective temperament 
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عاطفي  عنوان یکي اپ اب اد مزاجپذیري مثب   بههیجان. ارددي)کامالً در  ( محا به م 5نادر  ( دا 
پذیري شود. هیجان(  نجی   مي3یجانو لذت پرشور )و ه 2  عاطفه مثب 1آمیزيهاي مردمبر،سب مرلفه

 7و ناکامي 6  نارا،تي5  غمگیني4هاي در عاطفي  بر،سب مرلفهعنوان یکي دیگر اپ اب اد مزاجبه منفي 
و دنخیصي  8همگراپر ننامه مزاج بزراسا  شامل روایي  نجي هاي روانویژايد. ارد نجی   مي

(. بریب 2009و  2007دي دهیی  ش   ا   )ایونز و رودبارت  و  اختار عاملي در مطال ات مق ما( 9)افتراقي
عمومي دختر( و  211پسر   174هاي داننجویي )در نمونه پذیري مثب  و منفيهیجانآلفاي کرونباخ مقیا  

پذیري منفي براي هیجان 90/0دا  79/0پذیري مثب  و اپ هیجانبراي  91/0دا  77/0اپ پن(  251مرد   186)
روایي همگرا و  کنن .را دهیی  ميمقیا   10درونيهمساني(. این برایب 1393   )بنارت  محا به ش   ا

 11اپ طریق اجراي همزمان مقیا   الم  رواني پذیري مثب  و منفيهیجاندنخیصي )افتراقي( مقیا  
(28-MHI  و 1388؛ بنارت )12فهر   عواطف مثب  و منفي (PANAS وادسون  کالر  و دلگن  ؛

پذیري هاي دو ارو  محا به ش  و مورد دهیی  قرار ارف . بریب همبستگي هیجانورد آپمودنيدر م (1988
به 53/0شناختي و با بهزیستي روان  -54/0و  -47/0دردیب شناختي بهمثب  با عواطف منفي و درمان اي روان

و  49/0دردیب ي بهشناختپذیري منفي با عواطف منفي و درمان اي رواند   آم . بریب همبستگي هیجان
 م نادار بودن . >001/0pد   آم . این برایب در  طح به -43/0شناختي و با بهزیستي روان  51/0

 هایافته
 ياپاار و  يمثب  و منف یريپذیجانه ي دلبستگ يها بک يهانمر  يآمار يها  شاخص1ج و  

 ده . يرا ننان م یيپناشو

 پذیری زوجینهای دلبستگی و هیجانزگاری زوجین، سبکهای آماری توصیفی ساشاخص -1جدول 
 یشینهب ینهکم انحراف استاندار یانگینم یرهامتغ

 85 39 80/8 97/68 ینزوج یسازگار

                                                 
1- sociability 

2- positive affect 

3- high intensity pleasure 

4- fear 

5- sadness 

6- discomfort 

7- frustration 

8- convergent validity 

9- discriminant validity 

10- internal consistency 

11- Mental Health Inventory 

12- Positive and Negative Affect Schedule 
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 5 1 06/1 26/4 یمنا یدلبستگ

 5 1 56/0 65/1 دوسوگرا یدلبستگ

 5 1 87/0 51/1 یاجتناب یدلبستگ

 42 15 92/4 44/27 مثبت یریپذیجانه

 42 16 52/5 29/26 یمنف یریپذنیجاه

رابطده  ینپوجد يو  داپاار یمدنا ي بک دلبسدتگ ین  ننان داد که ب2ج و   یر ونپ يهمبستگ یجنتا
  ینود داش . همچنم نادار وج يرابطه منف ینپوج يو  اپاار یمنناا يدلبستگ يها بک ینمثب  م نادار و ب

 ینپوج ي اپاار و يمنف یريپذیجانه ینب  م نادار و برابطه مث ینپوج يمثب  و  اپاار یريپذیجانه ینب
 کنن .يم یی او  دا چهارم پژوهش را ده يهایهفرب یجنتا ینم نادار وجود داش . ا يرابطه منف

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش -2جدول 

 **P>01/0. 378،جم نمونه=

 يو  دطو   داپاار يدلبسدتگ يهدامثب   در رابطه  بک یريپذیجانکنن   هیلنقش د   يمنظور برر به
 اپ  یدکپدژوهش نقدش هر یدنا دتفاد  شد . در ا ي لسله مرادب یو شچن اانه به یونرار  یلاپ دحل ینپوج

دوجده  ی قرار ارفتن . با يمجزا موردبرر  یلدر دحل یريپذیجانار اب اد هیلو نقش د   يدلبستگ يها بک
  یدا مق ینا یگرد يم ناا  . به یینپا ي اپاار ايم ن  بهیيپناشو ي اپاار یا داش  که نمر  باال در مق

   ننان داد  ش   ا  .4و  3 يهادر ج و  یجده . نتايرا ننان م ینپوج ينا اپاار

بینی شاخص های آماری رگرسیون سلسله مراتبی متغیرهای پژوهش در پیش -3جدول 

 سازگاری زناشویی
 R 2R F Β β t هانیبشیپ هاگام 

یا
ن

م
 

 61/11** 51/0 25/4 72/134** 26/0 51/0 یمنا ي بک دلبستگ ولگام ا

 49/8** 34/0 80/2 85/172** 48/0 69/0 یمنا ي بک دلبستگ گام دوم

 47/12** 49/0 89/0    مثب  یريپذیجانه 

ناب
جت

ا
 ی

 -93/6** -34/0 -37/3 02/48** 11/0 34/0 ياجتناب ي بک دلبستگ گام اول

 -18/5** -21/0 -09/2 37/136** 42/0 65/0 ياجتناب ي بک دلبستگ گام دوم

 5 4 3 2 1 یرهامتغ

      ینزوج یسازگار

 یمنا یدلبستگ
**51/0     

 دوسوگرا یدلبستگ
**43/0- **57/0-    

 یاجتناب یدلبستگ
**34/0- **69/0- **49/0   

 مثبت یریپذیجانه
**62/0 **35/0 **24/0- **22/0-  

 یمنف یریپذیجانه
**56/0- **24/0- **24/0 **16/0 **40/0- 
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 12/14** 57/0 02/1    مثب  یريپذیجانه 

را
وگ

س
دو

 

 -10/9** -42/0 -45/3 81/82** 18/0 42/0 دو وارا ي بک دلبستگ گام اول

 -49/7** -29/0 -38/2 08/160** 46/0 68/0 دو وارا ي بک دلبستگ گام دوم

 95/13** 54/0 97/0    مثب  يریپذجانیه 

 یدانسوار یدینمثب   نتوانس  در دب یريپذیجانو ه یمنا يکه نمر  د امل  بک دلبستگ ینبا دوجه به ا
دواند  در رابطده يمثب   نمد یريپذیجانشود هيم لوم م بنابراینداشته باش ؛  ينقن ینپوج ينمرات  اپاار

 یبا تان اردشد   شد یبند   داشدته باشد . بدرکنیلنقش د   ینپوج يو  اپاار یمنا ي بک دلبستگ ینب
در  یونيرار د یب( مثب  و م نادار بود. براβ=51/0) ینپوج ي اپاار ي  رویمنا ي بک دلبستگ یونرار 

  یدبدردینابود. به 49/0و  34/0 برابر با یبدردمثب   به یريپذیجانو ه یمنا ي بک دلبستگ يم   دوم برا
 کن . یلرا د   ینپوج يو  اپاار یمنا ي بک دلبستگ ینطه بمثب  نتوانس  راب یريپذیجانه

 یبکند . بدرا یلرا د   ینپوج يو  اپاار ياجتناب ي بک دلبستگ ینمثب   نتوانس  رابطه ب یريپذیجانه
ددوان ياونده کده مدقابل مناه   ا  . همان 4شمار  در ج و   ینبیشپ یرهاياپ متغ یکهر یونيرار  یبش
کنند   ینيبیشپ يمنف یب( با براβ=-21/0( و مردبه دوم )β=-34/0در مردبه او  ) يجتنابا ي بک دلبستگ  ی د

 بود. ینپوج يکنن    اپاارینيبیش( پβ=57/0مثب  ) یريپذیجانبود. در مردبه دوم  ه ینپوج ي اپاار يمنف
 ینپوجد يپاار دطو   دا ینيبیشنتوانس  در پ  مثب  یريپذیجاندو وارا و ه ياثر د امل  بک دلبستگ

ا  . در مردبه دوم  -42/0دو وارا در مردبه نخس   ي بک دلبستگ یونرار  یبش یبداشته باش . بر ينقن
ین. بد باشد مي 54/0 و -29/0 یبدردمثب  به یريپذیجاندو وارا و ه ي بک دلبستگ یونرار  یبش یببر
نند .  یید ده ینپوجد يوارا و  داپااردو د ي بک دلبسدتگ یندر رابطه ب یريپذیجانار هیل  نقش د  یبدرد

 قرار نگرف . یی پنجم پژوهش مورد ده یهد   آم   فرببه يهایافتهبرا ا  

 بینغیر تعدیل کننده با متغیرهای پیششاخص های آماری تعامل مت -4جدول 

 در رگرسیون سلسله مراتبی  

 R 2R F Β β t هانیبشیپ هاگام 

یا
ن

م
 

 61/11** 51/0 25/4 72/134** 26/0 51/0 یمنا ي بک دلبستگ گام اول

 29/10** 40/0 32/3 24/163** 46/0 68/0 یمنا ي بک دلبستگ گام دوم

 -89/11** 46/0 -74/0    يمنف یريپذیجانه 

 09/0 02/0 15/0 56/111** 47/0 69/0 یمنا ي بک دلبستگ گام سوم

 -15/5** 78/0 -26/1    يمنف یريپذیجانه 

 20/2* 47/0 12/0    يمنف یريپذیجانو ه یمنا يدلبستگ د امل 

ناب
جت

ا
 ی

 -93/6** -34/0 -37/3 02/48** 11/0 34/0 ياجتناب ي بک دلبستگ گام اول

 -07/6** -25/0 -52/2 93/112** 38/0 61/0 ياجتناب ي بک دلبستگ گام دوم

 -56/12** -52/0 -83/0    يمنف یريپذیجانه 

گر
سو

دو
 ا

 -10/9** -43/0 -45/3 81/82** 18/0 43/0 دو وارا ي بک دلبستگ گام اول

 -54/7** -31/0 -51/2 56/127** 41/0 64/0 دو وارا ي بک دلبستگ گام دوم
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 یدانسوار یدیندوانس  در دب يمنف یريپذیجانو ه یمنا يج و  فوق  اثر د امل  بک دلبستگبا دوجه به
 ینو د امل ا يمنف یريپذیجانه یمن ا يکه  بک دلبستگ یانينقش داشته باش . در م   پا ینپوج ي اپاار
و  یمدنا يد امدل دلبسدتگ یونيرار د یبشد یب،ضور دارن   بدر یوندر م ادله رار  ینبیشعنوان پدو به

 ید صد م  بایدکدر اپ بزرگ يم نادار ا  . با در نظرارفتن  طح خطا >05/0Pدنها در  طح  یريپذیجانه
 یداطرا بدا ا،ت ینپوجد يو  داپاار یمنا يتگ بک دلبس یندر رابطه ب يمنف یريپذیجانکنن   هیلنقش د  

 کرد. یردفس ینتريب

 يو  اپاار ياجتناب ي بک دلبستگ یندر رابطه ب يمنف یريپذیجانکنن   هیل  نقش د  يب   یلدر دحل
دهد  کده بدا يننان مد یانيدر م   پا یونرار  یبا تان ارد ش   ش یبقرار ارفتن . برا يموردبرر  ینپوج
ا تان اردشد    بدریب. یابد يکداهش مد ینپوج ي(  طو   اپاارβ=-25/0) يبک اجتنابنمر  در   یشافزا
مدواپات بده ینپوجد يدهن   کاهش  طو   اپاار  ننانیزن (β=-52/0) يمنف یريپذیجانه یونرار  یبش

یجدانشدود کده هيم لوم مد یونرار  یلدحل یجا  . با در نظرارفتن نتا يمنف یريپذیجاننمر  ه یشافزا
کنند   داشدته یلنقدش د د  ینپوجد يو  اپاار ياجتناب ي بک دلبستگ یننتوانس  در رابطه ب يمنف يیرپذ

 ي داپاار یدانسوار یدیندر دب  دوانسدته ا د  يمنفد یريپذیجاندو وارا و ه يباش . د امل  بک دلبستگ
 يو  داپاار دو دوارا ي بک دلبسدتگ ینده   رابطه بيننان م یافته ینداشته باش . ا ينقش مستقل ینپوج
 در ا  .يقو  دارن  یيباال يمنف یريپذیجانکه ه يدر افراد ینپوج

 یریگیجهبحث و نت
 یيپناشدو يمثبد  بدا  داپاار یريپدذیجانو ه یمنا يدلبستگ يها بک ینپژوهش ننان داد  ب ینا یجنتا

بدا  يمنفد یريپدذیجدانو دو دوارا( و ه ي)اجتنداب یمنناا يدلبستگ يها بک ینمثب  م نادار  ب يهمبستگ
و  یدندرو یدل دانمدک يهایافته و  هماهنگ با یکاپ  یجم نادار وجود دارد. نتا يرابطه منف ینپوج ي اپاار

 یلفرنان پ  آلونسو آرب یور ( مولرو  ش2016) یمر(  النگ  پاپ  اون ا  دوم و ر2016(  کناد ون )2017کراونس )
 یرامي (  ب2002) یرپ(  لن  برار و م2003(  بنارت )2014) انیو دوالئ يانج ینه ( بنارت  نقن2016) یوو ر 

پادادان  يمهد  ي ورنو دفادران ي(  غفور1391) ي(  بنارت و انج1391) یچاکالیيپ یريو ام ياکبر یمي فه
 یگدردي دوا د . اپ( 1384) ییالق يو شهن یقي،ق ي مهر  عطار( و شکرکن  خجسته1387)ي و کمال ينور

 يدو دوارا و  داپاار یمنو نداا یمنا يدلبستگ يها بک یندر رابطه ب يمنف یريپذیجانهننان داد   نتایج
 نقش  ینپوج يو  اپاار يدلبستگ يهامثب  در رابطه  بک یريپذیجانکنن   دارد و هیلنقش د   ینپوج

 کن . ينم یفاکنن   ایلد  

 -89/11** -49/0 -78/0    يمنف يریپذجانیه 

 -33/1 -28/0 -33/2 28/89** 42/0 65/0 دو وارا ي بک دلبستگ گام سوم

 -32/4** -31/0 -50/0    يمنف يریپذجانیه 

 يریپذجانیدو وارا و ه يد امل دلبستگ 
 يمنف

   17/0- 67/0- **82/2 
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مربدوط  ییدراتاجهه با منکالت و دغدر مو ینتريب ی هستن   قابل يباالدر یمی صم دارايکه  یيهاپوج
روابدط  يبرقرار یي  اپ دوانایمنا ي(. افراد با دلبستگ2007و فولراد   یوردانو لز  ا یک رابطه خود دارن  )پادربه

 ین(. همسران با ا1392 ین و پور،س يبنارت  م ن) بخش برخوردارن ی و ربا ی ارنسبتاً پا یميو صم يعاطف
،ل منکالت خود هستن    ياونااون برا يدنبا  راهکارهابه یرن  ن   باشن   خطرپذکنی قادرن   ،ما یژايو

هدا اپ آن ی ها  ربایژايو یندهن  که ايننان م یمی و اپ خود صم ی واردرن  رانجام عمل خود امنسب  به
،مولده  يپ مرداننقل ا؛ به2006  1يو  ا اک یتزده  )کوران  هزن  جاکوبويم یشروابط با همسراننان را افزا

اپ  یگرد یکي یيو جوارجو ياپ دوان اکتنافگر یمنا يافراد با دلبستگ ي  برخوردارین(. همچن1389 ی ري و ،
و  ينقل اپ بنارت  مد ن؛ به2007  2يکارنباش  )اوکانر و مکيم یناندر ا ي اپاار ي طح باال يعلل ا،تمال

 قدرار  یمدنفدرد ا یداردر اخت يآمدوپو دجربده يارپمونآ يجسارت الپم را برا یژايو ین(. ا1392 ین پور،س
کنند   اپ ياردبداط برقدرار مد یگدرانبدا د يکه به خود اعتماد داشته باشن  به آ دان ي  افرادینده . همچنيم

شان لذت  ص اق  و رفاق  ثبات هستن   در روابط يدارا یستن  برن   نگران طردش ن نياردباطات خود لذت م
نقدل اپ بندارت  ؛ بده1991  3یتزدارن  )باردولومئو و هوروو یگرانخود و دسا  ارپش نسب  بهوجود دارد و ا،

را در جلدب  ي  ویدزخود نبهعنوان جزء مکمل اعتمادبه یگران دبه یمن(. اعتماد فرد ا1392 ین و پور،س يم ن
  یمدنا يد بدا دلبسدتگ(. افدرا1380  الف ر ان  )بنارتيم یاريمخصوصاً همسر   یگران کمک و مساع ت د

(. 2002خدود برخوردارند  )فدوالم   يهایجانه یمدر دنظ يباالدر یياپ دوانا یمنناا ينسب  به افراد با دلبستگ
را اپ  يبداالدر یيپناشو ی دوان ربايم یجاناتبودن هیمدنظ یجه(  در نت1389و اقبا  ) ی ريپژوهش ، بنابر
یبداجيمنجر شود )د یيپناشو ینترب ی ربادوان  به يمسهله م،ل ي  راهبردهاینانتظار داش . همچن ینپوج

 (.1995  و  یلور ؛ اادمن1388 ي پور و محموديامام ي فروشان

نوع روابدط عاشدقانه و  اپ و دو وارا هستن   ا،تماالً ياجتناب يدلبستگ يها بک يکه دارا يدر مقابل  همسران
 يدراپمد ت ن ارند   اپ خدود آشکار داپ یميروابدط صدم يبرقراربه ليیو دما ین نمايم یتيخود ابراپ ناربا یيپناشو

 يش ن اپ  دوهموار  نگران طردش ن و در  يهمسران ینان . چنبهر يب ياجتماع يهاهرا ان هستن  و اپ مهارت
  يا دتر  پا  درماند ا يهداید خود  در مواجهه بدا موق به(. فق ان اعتماد2000  یورو ش يهمسرشان هستن  )فرال

پند   ي،ال  به ا،سا  ،قدارت و ابدطراب شدخص دامدن مد ینکن  و ايم یلدحم یمنفرد ناارا به يشناختروان
شدود )لدورنس  رودمدن  يمد یگدراند ياپ  دو ی ،ماو ع م يفاصله و دور یجاد  منجر به ایگراندبهفق ان اعتماد

اثراذار در رابطده  ياپ عوامل ا،تمال یکي(. 1389 ی ري ،موله و ، ينقل اپ مردان؛ به2008  4يکوب  رودمن و برادبر
مسدهله و مهدارت ،دل یريکدارادر بده یمننداا يهمسران با دلبسدتگ ينادوان  یيپناشو يو  اپاار یمنناا يدلبستگ

اثدر  ي و اجتنداب يابطراب يدلبستگ يها(  در پژوهش خود ننان داد که  بک2006) يکرول یند ارض ا  . همچن
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موبدوع بدا  یدندارد. ا یيپناشدو ی  اپن   بر ربدایرد ارض غ،ل يهایو ش یقاپ طر یممستقریو غ یممستق يمنف
 ( همسو ا  .1393و دهقان ) یميکر ي پژوهش کرم

 یدنرابطه مثب  وجود دارد. ا ینپوج يمثب  و  طو   اپاار یريپذیجانه ینپژوهش ننان داد  ب یجنتا
و  یچویدکپ یک ا دتانوژو ینیدک ه یک جارد يهاا پژوهشکن   بيم یی  وم پژوهش را ده یهکه فرب یجنتا
 يها(  با پژوهش2012) یکیراننقل اپ کاپبه ینهمچن ؛(1392) ینو پور،س ي(  بنارت  م ن2017) یگنادوویکا

 ینب یمی آنجا که صم ( همسو ا  . اپ2007) 2یله اداوا و دکورو ي ( و بو ر2002) 1ینيلوکا  و اون ینر دا
و  یادارد )الرنسد يطرا مقابل بسدتگ يدهپا خ یزانو م یک یگربا  یجانيه يخودآشکار اپ یزانمبه ینپوج

هدا   پژوهشیناردد. همچنيم ینپوج ي اپاار یشرابطه و افزا ی موجب دقو یژايو ین(  ا2004همکاران  
 یگدرسدهله و دم،دل یري ایمدر دصم یيکارا ي شناختیريپذان طاا ی  ان  که عاطفه مثب   خالقننان داد 

 ب(. افدراد بدا 1392نقدل اپ بندارت  ؛ بده2005  3دهد  )فدوربس و دا يمد یشرا افزا ی دفکر مف يهاشاخص
دوانند  هنگدام ي  مدیدبدردیدنا(. بده2008متمرکز و مصمم هسدتن  )اروندرت   یار مثب   هن یريپذیجانه
 یمآن را دنظد یطشدرا  با دوجده بدهداد  یصو ا،سا  خود را دنخ یجانه يبا مسائل مختلف پن ا یارویيرو

 يفدرد ي داپاار يهمسدر  بدرا يش ن اپ  و،مای . ین نما یری خود را بهتر م  يشخصینکرد  و روابط ب
 نقدل اپ پدش ؛ بده1990 4يکن  )باربيم یفاا ينقش مهم یزن يشخصینروابط ب ی اريدارد؛ بلکه در پا ی اهم

 (. 1997  یالو داو يبردبر

دهند  يرا ننان م ینتريب ي اپاار عواطف منف ینبا پوج یسهنا اپاار در مقا یندادن   پوجها ننان پژوهش
کج  ی داد ینهمچند (.1998  ینچامو ف يبردبر یال نقل اپ داو؛ به1990  6یمنو ه یس؛ و1993  5يو کارن ي)بردبر

افدراد  يو عواطف منف ياپن  یکرفتار مقبو  شر ین(  در پژوهش خود ننان دادن   ب2011و پوروا ) یتزمو کو
 يافدراد يمنفد یريپذیجانمثب   همسران با ه یريپذیجانه یژايبرخالا افراد با ورابطه م کو  وجود دارد. 

با همسر  یکو روابط نزد يشخص ینها موجب اختال  در روابط بیژايو ینهستن  که ا يانرژناشاد  نگران و کم
بده اپدواج دارند  و بدا ا،تمدا   يددرباال  د ه  کم يمنف یريپذیجانه   شوهران بايکلطورشود. بهيو خانواد  م

 اپ  یکدي(. 2012  ینو  دگر ی لودانند  )وو ديدار مداپدواج مندکل يبدرا ي،ل اجباررا  یکطالق را  ینتريب
 یدیندب یو   ش7افراد ا  .  بک ا ناد ینا يا نادده يهایو   شيمنف یريپذیجانمهم همسران با ه يهایژايو

داشدته  يدر  الم  رواند يدوان  نقش مهميپا   که ما تر  يهای موق  یژ وروپمر  به ی ادهايافراد در رو
که  يدر پمان يمنف یريپذیجانکن  که ه ینيبیشدوان   پيمسهله متقابل م(. فق ان مهارت ،ل1994  يباش  )در
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  یجدهو در نت یک یگرانزجار همسران اپ ون   منجر بهشي،ل دارد مواجه مرا  یافتنبه یاپکه ن يبا منکالد ینپوج
 (.2013 ین و  گر ی لواردد )وو يم يپن ا یفی باعث کاهش ک

 ینپوج يو  اپاار يدلبستگ يها بک ینمثب   رابطه ب یريپذیجانبود که ه ینپنجم پژوهش ا یهفرب
پژوهش بنارت و  یجبرخالا نتا یجهنت یننکردن . ا یی پنجم پژوهش را ده یهفرب يهایافتهکن . يم یلرا د  

  یشاند  کده افدزاهدا نندان داد ( بدود. پدژوهش1998) ینچدامو ف يبردبدر یدال ( و داوالدف 1392همکاران )
ادردد يم یيپناشو ی باالرفتن ربا  منجر بهینکاهش ا تر  در پوج یقمثب  در افراد اپ طر یريپذیجانه

اپ علدل عد م یکديکرد کده  یانا،تما  را ب یندوان  ايازارش م ین(. برا ا  ا1390 ي )خوشخرام و الزار
 يپادوان  د د د عوامدل ا دتر يپژوهش م ینافراد در ا یيپناشو يمثب  بر  اپاار یريپذیجانه ياثراذار

مثب   یريپذیجانه يپاها در افراد بود  باش  که ا،تما  اثراذارا تر  یری در م  ينادوان یاقابل کنتر  یرغ
مثب  در رابطه م اخله  یريپذیجاناپ ه یرغ یگريد یرهايآن ا   که متغ یگرهش داد  ا  . ا،تما  درا کا

(  در 2014( و بندارت و همکداران )1391) يکده بندارت و انجد 1یجدانيه یيمثا   نااوطورکرد  باشن . به
 یط لقه اردبداط خدود و محدعنوان ،به یجانيه یانب ي دلبستگ یهنظرپژوهش خود به آن پرداختن . با دوجه به

شدود يدر نظر ارفته مد يدر بزراسال یيو روابط پناشو يد امل يهادهن   در چرخهار و  اپمانی عنصر ه ا
یمدير، یمورپدور (. بنابر افته بندارت  د1392 ین و پور،س ينقل اپ بنارت  م ن؛ به1996  2و وادسن ي)ارال

باشد . ا دتحکام  3دوان  ا تحکام مدني  میگراثراذار د یر  متغ(1394) يلوا ان يو غالم ل يرش  یننژاد  ،س
 ید و واق  يدروند يهدايبداپدار یدزي غر یاپهداين یدزآمی موفق یری م  يشخص برا یيدوانامن  اشار  به

فقد ان  یداا ا   وجدود ینا(. بر1394نقل اپ بنارت و همکاران  ؛ به2005  4و کا تا يکردارد )مک ياجتماع
عوامدل بدا  یراثراذاشدته و رابطده  دا یطبدا شدرا یندانا ي اپاار یيدوان  بر دوانايم در افراد  ا تحکام من

بنداب يآبداد و فتدو،نصدرت ينسدب  هاشدم ینيقرار ده . بنابر پژوهش ،س یردهثرا دح  یيپناشو ي اپاار
مت  د  یقاتطه باش . دحقراب یناپ عوامل اثراذار بر ا یگرد یکيدوان  ي  میزافراد ن يمذهب یريا(  جه 1388)

کند  و  یلرا د د  يپند ا ی شد  يهدادوان  آثدار بحدرانيکلمه م یعو  يم ناننان داد  ا   که مذهب به
نسدب  ینينقدل اپ ،سد؛ بده1994  5یسدونمبارپ  با منکالت ا   )ال يمسهله مهم برا یک ياعتقادات م نو

 (.1388بناب )يآباد و فتو،نصرت يهاشم
کند . در  یلرا د د  ینپوجد يو  داپاار یمدنا ي بک دلبسدتگ یندوانس   رابطه ب يفمن یريپذیجانه

 يکنن   بر رابطه  دبک دلبسدتگیلنقش د   يمنف یريپذیجان(  ه1392) پور،سینو  م نيپژوهش بنارت  
اپ  یدرغ یگدريباش  که عوامدل د یندهن   ادوان   ننانيموبوع م یننکرد. ا یفاا یيو منکالت پناشو یمنا
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افدراد  یتيهدو يهدا بک ياپ عوامل اثراذار ا،تمال یکيرابطه اثراذار باشن .  یندوانن  بر اي  میريپذیجانه
خدود مت هد   يهای ئولوژيمت  د  به انتخاب و ا يهاياکتناا و برر  ياپس اپ دور  یافتهی ا  . افراد هو

ا دا   در ینا(. بر2007  یتمنو پ یلیپسدارن  )ف يینفس باالبهافراد نسبتاً خودمختارن  و اعتماد ینشون . ايم
بدر کنتدر   ي د  يمنف یريپذیجانرغم وجود هي ا کرد  باشن   علید   پ یافتگيی هوکه افراد به يصورد

دهد   يشود. شواه  ننان م یيپناشو ي اپاار یشدوان  منجر به افزايبهبود مبه یلدوجه و م ینآن دارن  و ا
نمونه (. 1394 ي برخوردارن  )لر تان ی ديعق یافتهی جام ه اپ منزل  هو یکاقنار در  یرپ  اا یشب یانداننجو

 رابطه اثراذار بود  باش . یندوان  در ايم یژايو ینمتههل بودن  و ا یانپژوهش  داننجو ینموردمطال ه در ا
کند .  یلرا د د  یيوپناشد يو  داپاار ياجتنداب ي بک دلبستگ ین  نتوانس  رابطه بيمنف یريپذیجانه

دواند   مندابه يهدا مد،الد  یدنکن  و ايم یجادا ياجتناب يهادر افراد ،ال  يمنف یريپذیجانه يهایژايو
نسدب  بده ی افراد و رفتار خصدمانه و ،سا د يعاطف یرياباش ؛ مانن  فاصله ياجتناب يدلبستگ يهایژايو

رابطده  یدندر ا يمنف یريپذیجانفق ان ه یاا   وجود ا ینا(. بر1997و درائون   ین ابور یر طردش ن )لو 
 يهداکنند   مهدارتيبداال ددالش مد یلي  افراد با  طح دحصدینن اشته باش . همچن يم نادار یردوان  دهثيم

  یگدردیدانب(. بده1374 ي در دچار ا تر  شون  )مو وکم يد   آورن  و در پن امسهله به،ل يبرا يباالدر
،ل منکالت در روابط دارن  و با کسدب به یلم يمنف یريپذیجانرغم وجود هيباالدر  عل یالتافراد با دحص

 ، اقل بر انن .را به يمنف یريپذیجاناپ ه يدارن  که منکالت ناش ینبر ا يمسهله   ،ل يهامهارت
 يبداالدر یريپدذیجدانکه ه يدر افراد ینپوج يو  اپاار يدو وارا/ابطراب ي بک دلبستگ ینرابطه ب

دارند   در  يمنفد يعداطفکده مدزاج يدو وارا  در افدراد يم نا که  بک دلبستگ یندر ا   به ايدارن   قو
 یردهث يبر دلبستگ  امکان دارد يمنف یريپذیجانه يدجربه باالدارد.  يدرينقش قو ینپوج يکاهش  اپاار

 ینباالدر شود. ا یتينارباا منجر بهدو وار يدلبستگ يهایژايبروپ و ی که با دن  يطوربگذارد؛ به يبا نفو 
و  يبردبدر یال داوهم داشته باشن  )رويمتقابل بر یردهث  يمنف یريپذیجانو ه يا،تما  وجود دارد که دلبستگ

و  يدرمان ا ی ن با چسب یيدر روابط پناشو یمنناا يدلبستگ يهایژايم نا که فرد با و ین(. به ا1998 ینچام ف
 ؛ده يم یشرا افزا یي( منکالت پناشو1382 ي نژاد و ا،م يروابط )بنارت  ال  بهنسب يا،سا  دواانگ یا

 ي دجربده خلدق منفدبده یشدر افته ش  ارایشطور که پباش   همان يمنف یريپذیجانه ي،ا  اار فرد دارا
 يهدایجدانپ ه( داشته باش   اپ ابرا2012و کرنز   یو)برومار یادپ یريپذدر  و واکنش ي ناکام یري پذیکدحر
 يکاهش  دطح  داپاار يرا برا یطشرا یيپناشو ياپ امکان اصال  پن ا يو ی يهرا   و نااميخود م يمنف

 ده . يم یشافزا یشپاپیشب یيپناشو
 يهدامربدوط بده رابطده  دبک يهدایدهو نظر یندینمطال ات پ یجدوان  نتايپژوهش ،ابر  م يهایافته
  داپ طدر  یندهد د  آمد    پمبده یجنتداکند  و بدا دوجده بده یلو دکم  ییرا ده ینپوج يبا  اپاار يدلبستگ
 ینپوج يدوانن   اپااريم یگريد یرهايها عباردن  اپ: چه متغپر ش یناپ ا يااردد. نمونه ی ج  يهاپر ش

 یيندااو ي د هد  مدذهب ي اردبداط يهامهارت یجاني ه یممانن  دنظ یگريد یرهايمتغ یاکنن ؟ آ ینيبیشرا پ
و  ینيکنند ؟ در  دطح بدال یلرا د د  ینپوجد يو  داپاار يدلبسدتگ يها بک یندوانن  رابطه بيم جانيیه
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 ياپ نا داپاار یندگیريپ يپژوهش به متخصصان مربوطده  آن را در را دتا یجدوان با ابالغ نتايم یادي عمل
 یفید ددوان بده اردقداء کيمد هاپوجو ارائه آن به يآموپش يهابرنامه ین  با د وینکار ارف . همچنبه ینپوج
 کمک نمود. ینپوج یيپناشو يپن ا

ددوان در يرا نمد یجا د . نتدا يروش پژوهش به عل  آن که پژوهش ،ابر  اپ نوع همبستگ ی مح ود
 کددردن بددر یددهدواندد  دکيهددا مددی اپ محدد ود یگددرد یکددينمددود.  یددیندب یرهددامتغ ینبدد يقالددب رابطدده عل دد

دهد . يمد یشکنن اان افزارا در منارک  يموبوع ا،تما  وانمود اپ ینافراد باش  و ا يهايدهخودازارش
امر   این بنابراین اکن در شهر دهران بود؛  یان  با دوجه به آن که نمونه موردپژوهش شامل داننجوینهمچن
 ایيیره کر  در نظرنگرفتن متغقابل يهای مح ود یگرکاه . اپ ديبر کل جام ه م یجنتا يدهیمد م ی اپ قابل

کده بده ا دتناد  یرهدایيا د   متغ ینپوجد يو جسم ياپ  الم  روان یقبه اطالعات دق يد تر چون ع م
پدژوهش  يجه  اجدرا يوجود فرص  کاف  ع مینها وجود دارد. همچنآن یراذاريمطال ات  ابق ا،تما  دهث
 یقاتشود در دحقيم یننهاد،ابر ا  . پ یقدحق يهای مح ود یگراپ د ي و قوم يدر  طو  مختلف فرهنگ

 مهدارت  ي اردبداط يهداپدژوهش مانند  مهدارت یدن کر شد   در ا يشناختروان یرهايمتغ یررابطه  ا ي آد
ادردد.  يبرر د ینپوجد يو  داپاار يدلبسدتگ يهدا دبک یندر رابطه ب یجانه یمدنظ یيمسهله و دوانا،ل

 ياپدواج موردبرر د يهداان و  ا د  اد فرپن  ین پوج یالت طح دحص ي شناختی جم  یرهاي  متغینهمچن
انجدام  يو اجتمداع يفرهنگد ي پژوهش  در  طو  مختلدف قدوم ینمنا ب ا   که منابه ا یزو ن یردقرار ا

عندوان عوامدل مدرثر بدر بده يدلبسدتگ يهاافراد و  بک یريپذیجاناب اد ه يشود  برر يم یننهاد. پیردپذ
شدود  درمدانگران يمد یندنهادپ همچنین. یردقرار ا يدرمانمورددوجه درمانگران ،وپ  پوج یيپناشو ي اپاار

 یيرابطه پناشدو یريادا افراد قبل اپ شکل ین اپدواج کمک نمااپیشم ون در جلسات مناور  پ يابرنامه يط
و بدا شدناخ   یند اطالعات کسب نما ین  آ یکخود و شر یريپذیجانو اب اد ه يدلبستگ يها بکنسب  به

 بکاهن . ياپ منکالت ا،تمال يناش يها  اپ دنشیگريبهتر اپ خود و د

 منابع

 يهدانامده دداپ فصدلنابدارور.  یندر پوجد یيبا مندکالت پناشدو يدلبستگ يهارابطه  بک يالف(. برر 1380بنارت  م. ع. )
 .20و  19  5. يروان رمان

ازارش پژوهني.  را  .-ناشویي الومبک نجي پر ننامه وب ی  پهاي روانویژايب(. برر ي مق مادي 1380ع. )  م. بنارت
 داننگا  دهران.

 (. هنجاریابي مقیا  دلبستگي بزراسا . ازارش پژوهني. داننگا  دهران.1384بنارت  م. ع. )
  54مجله علمي پزشکي قدانوني.  رالي مقیا   الم  رواني در جم ی  ایراني.  28(. پایایي و روایي فرم 1388) .ع.   مبنارت
91-87. 

 .15-38  1. يشنا روان یشنامه روفصل ي دلبستگ یهنظر يدرمان ي(. مبان1391  م. ع. )بنارت
شنا ان شنا ي دحولي )روان. رواناذاري(. مقیا  دلبستگي بزراسا : پر ننامه  شیو  اجرا و کلی  نمر الف1392  م. ع. )بنارت

 .317-320  35ایراني(. 
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 يمجله د تاوردها. یجانيه یيو نااو يدلبستگ يها بک یندر رابطه ب ياریمدنظخود ياب(. نقش وا طه1392بنارت  م. ع. )
 .19-38  4(. يشنا و روان یتي)علوم درب يشناختروان

 ازارش پژوهني  داننگا  دهران. .پذیري مثب  و منفيهیجان نجي مقیا  هاي روانبرر ي ویژاي(. 1393)   م. ع.بنارت
 يهارابطده  دبک يبرر د(. 1394)م.  ي لوا دان يب.  غالم لد ی ي رشد یننژاد  ع.  ،سد یمير، ن.  یمورپور بنارت  م. ع.  د

 يبه اش  بدارور یقاتمرکز دحق يدرمانگا  نابارورکنن   بهدر پنان مراج ه يبا نابارور يو ا تحکام من با  اپاار يدلبستگ
 .15-2 ( 1)14شکي رفسنجان. مجله علمي داننگا  علوم پزدهران(.  ینيامام خم یمار تان)ب ی صرول

و  ینهمجله ان . يشخص ینو منکالت ب يدلبستگ يهارابطه  بک ي(. برر 1382ع. ا. ) ي نژاد  م.  و ا،م  ي  ال.بنارت  م. ع
 .81-74  4 .رفتار

 يدلبسدتگ يها بک یطهدر ، يکنن   عواطف مثب  و منفیلنقش د   ي(. برر 1392ر. ) ین م.  و پور،س ي بنارت  م. ع.  م ن
 .8-25  49شناختي. مجله علوم روان. یيو منکالت پناشو
. یيپناشدو ی و ربدا یجدانيه یينااو یندر رابطه ب يدلبستگ يهاکنن    بکیل(. نقش د  1391پ. ) ي بنارت  م. ع.  و انج

 .32-35  14 .يمجله اصو  به اش  روان
و  يدلبسدتگ يهدابرا ا   بک یيپناشو ی ربا ینيبیش(. پ1391ا. ) یچاکالیي پ یريا.  و ام ي ص.  اکبر یمي م.  فه یرامي ب

 .64-77  1. يمجله اصو  به اش  روان. یزیافتگيدما يهامرلفه
 يو  داپاار يمدذهب یدرياجهد  ینرابطده بد ي(. برر د1388بناب   . )يت.  و فتو، ي آبادنصرت ينسب  د.  هاشمیني،س

 .49-62  14. یزداننگا  دبر يا شنروان يپژوهن-ي. فصلنامه علمیيپناشو
در  یيپناشدو ی بدا ربدا یمی و صدم يدلبسدتگ يها بک یجاني ه یمدر دنظ ي(. رابطه دشوار1389ع.  و اقبا   ا. ) ی ري ،

 .115-134  15. ياجتماع يشنا : روانيشنا نو در روان يهایافتهفوالد شهر اهواپ.  یعصنا ینپوج
در  يو  دبک دلبسدتگ یيپناشدو ی ربا یزانعاطفه مثب  بر م یشافزا يآموپش ي(  اثربخن1390م. ) ي خوشخرام  ن.  و الزار

 .29-49  3. يشناختمطال ات روانمتههل.  یانداننجو
 يمن ی د ارض بر ربا،ل يو راهبردها يدلبستگ يها(. رابطه  بک1388غ. ) ي پور   .  و محمودا.  امام ي فروشانیباجيد

 87,9-101  11و رفتار.  ینهان مجله پنان.  یيپناشو
 يهدامهدارت یتي شخصد يهدایژايو ي(. برر 1385م. ) ییالق شهنيج.  و  ،قیقي .  ي ي مهر  ر.  عطارشکرکن   .  خجسته

در  یيو شکسد  رابطده پناشدو ی موفق يهاینبشیعنوان پبه يشناختی جم  يهایژايو و يدلبستگ يها بک ي اجتماع
 .1-30  3چمران اهواپ.  ی داننگا  شه يشنا و روان یتيدربمجله علومدر اهواپ.  يق و عادطال يمتقاب يهاپوج

هداي دلبسدتگي بزراسدالي و متغیرهداي (.  دبک1378پاداان  ا.  ندوري  ا.   و کمدالي  م. )غفوري ورنو فادراني  م.  .  مه ي
هداي متفابدي طدالق و عدادي در شدهر در پوج هاي موفقی  و شکس  رابطه پناشدویيبینعنوان پیششناختي بهجم ی 

 شنا ي و کاربرد آن در جام ه.اصفهان. همایش روان
فصلنامه . یيپناشو يد ارض با فر ودا،ل يهاو  بک يدلبستگ يها(. رابطه  بک1393ج.  و دهقان  ا. ) یمي پ.  کر ي کرم

  .35-70  4پن و جام ه.  يپژوهن-يعلم
نامده پایدان. یاندانندجو يو اجتمداع يرواند یجاني ه یستيبا همز ی ديو عق يفردینب ی رابطه هو ي(. برر 1394ر. ) ي لر تان

 داننگا  دهران. یتيدربعلوم و يشنا ارش . داننک   روان يکارشنا 

 ان.در کارکندان بیمار دت يبا ربای  پناشدوی يدلبستگ يهاو  بک ياردباط خوشبین (.1389هد. ) ی ري ،موله  م.  و ، يمردان

 .46-52  8. یهاروم یيو ماما يمجله داننک   پر تار
 در  ه ارو  پزشکان  کارمن ان و کاراران شهر دهدران. یيپناشو يعوامل مرثر بر ربامن  یسهو مقا يبرر (. 1374ر. ) ي مو و
 ارش . داننگا  الزهرا. ينامه کارشنا یانپا
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،ل محور بدر کداهش هدم و را  يشناختیهبر نظر يآموپش مبتن یسها(. مق1394آ.  و فر،بخش   . ) ي مهران  ق  کالنترهرمز
 .213-241(  4)6. يشناختروان يکاربرد يهافصلنامه پژوهش همسران م تادان. يوابستگ
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